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Pensar não é sair da caverna nem substituir a incerteza das sombras 

pelos contornos nítidos das próprias coisas, a claridade vacilante de 

uma chama pela luz do verdadeiro Sol. É entrar no Labirinto, mais 

exatamente fazer ser e aparecer um Labirinto, ao passo que se poderia 

ter ficado ―estendido entre as flores, voltado para o céu‖. É perder-se 

em galerias que só existem porque as cavamos incansavelmente, girar 

no fundo de um beco cujo acesso se fechou atrás de nossos passos – 

até que essa rotação, inexplicavelmente, abra, na parede, fendas por 

onde se pode passar.  

(Cornelius Castoriadis – As Encruzilhadas do Labirinto I) 
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Este trabalho de tese de doutorado em Educação foi desenvolvido na Linha de Pesquisa 1 – Formação, 

Saberes e Desenvolvimento Profissional, do Programa de Pós-graduação em Educação, da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Seu surgimento se dá a partir da trajetória formativa da 

autora no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social – GEPEIS e uma 

curiosidade acadêmica sobre quais são os imaginários sobre educação, escola, ser professor, ser aluno 

e trabalho docente, que os acadêmicos dos semestres finais dos cursos de licenciatura da UFSM 

possuem e de que forma os cursos de formação inicial contribuem para a mudança e/ou manutenção 

destes imaginários e da estrutura escolar atual. A pesquisa teve o objetivo geral, dialogar com os 

imaginários dos acadêmicos dos semestres finais dos Cursos de Licenciatura da UFSM sobre a 

educação em uma perspectiva instituinte, a fim de conhecer que forma estes cursos de formação inicial 

contribuem para a mudança e/ou manutenção destes imaginários e da estrutura escolar atual. A base 

teórica da pesquisa é o Imaginário Social de Cornélius Castoriadis (1982) e, neste estudo, foram 

trabalhados os conceitos de imaginário radical, criação, significações imaginárias, magma, simbólico, 

imaginário social, imaginário social instituído, lógica conjuntista-identitária, instituições imaginárias 

sociais, imaginário social instituinte, sociedade, subjetividade, heteronomia e autonomia. A 

metodologia utilizada foi criada pela autora especialmente para esta investigação e intitulada Método 

Caleidoscópico, tal método teve inspiração na obra de Edgar Morin (2013), e no aparelho ótico 

caleidoscópio, e consiste no trabalho com diversos instrumentos de construção de dados que se 

combinam e recombinam ao longo da investigação, buscando maneiras possíveis de alcançar os 

objetivos da pesquisa. Neste trabalho foram realizados um Questionário Sócio-imaginário, Análise 

Documental do Projeto Pedagógico do Curso dos vinte e dois cursos de licenciatura, presenciais, da 

UFSM e Conversas Cruzadas, rodas de conversas nas turmas dos semestres finais sobre as temáticas 

da pesquisa. Os dados foram analisados através da teoria de Análise Hermenêutica de Martin 

Heidegger (2011) e Hans-Georg Gadamer (1997). Os resultados da investigação compõem três eixos 

de análise que se dividem entre quem são os estudantes dos cursos de licenciatura, aonde chegam ao 

ingressarem na UFSM e quais são as significações presentes em seus imaginários já na fase final da 

formação inicial. Os estudantes, em geral, são de famílias de baixa renda e veem nos cursos de 

licenciatura a única chance de ingresso no Ensino Superior, tais cursos possuem currículos, 

bibliografias e organizações desatualizadas e os imaginários dos futuros professores constituem-se na 

memória de quando foram alunos e no ideal de escola proposto pelas teorias educacionais, reflexo do 

pouco contato com a escola durante a formação inicial. Contudo, a partir deste cenário investigativo, 

compreendemos que os cursos de licenciatura estão frágeis, e necessitam de uma reforma do 

pensamento, da estrutura e dos objetivos, bem como as escolas. Isso porque a educação precisa passar 

a contribuir para a autoformação dos sujeitos, estar conectada com o universo simbólico da sociedade 

e sua complexidade política, ética e social. 
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ABSTRACT 
 

 

SOCIAL IMAGINARY AND EDUCATION: INTO THE MAZES OF TEACHERS 

INITIAL FORMATION 
 

 

AUTHOR: MONIQUE DA SILVA 

ADVISOR: VALESKA FORTES DE OLIVEIRA 

 

 
This doctoral thesis in Education was developed in the Line of Research 1 – Formation, Knowledge 

and Professional Development of the Graduation Program in Education at Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM). The starting point for it was the formative background of the author in the Study 

and Research Group on Education and Social Imaginary – GEPEIS – and an academic curiosity on 

which are the imaginaries about education, school, being a teacher, being a student, and also the 

teaching praxis that the undergraduate students at final semesters in education courses at UFSM took. 

There is also a search on how the initial formation courses contribute to the change/maintaining of this 

imaginaries and the existent school structure.  The general aim of the research was to dialogue with the 

imaginaries of final semesters scholars at UFSM education undergraduate courses about education in a 

constitutive perspective, in order to understand the way this initial formation courses contribute to the 

change/maintaining of this imaginaries and the existent school structure. The research theoretic basis 

is the Social Imaginary of Cornélius Castoriadis (1982). In this study, the concepts of radical 

imaginary, creation, imaginary significations, magma, symbolic, social imaginary, identity-conjunctive 

logic, imaginary institutions, instituted social imaginary, society, subjectivity, heteronomy and 

autonomy. The methodology was created by the author specially to this research, and it is called 

Kaleidoscope Method. The method was inspired on Edgar Morin's (2013) work and in the optical 

device kaleidoscope. It consists in working with several data building tools which combine and 

recombine among themselves through the investigation, looking for possible ways to achieve the 

research objectives. A socio-imaginary questionnaire and, a Document Analysis of each of the UFSM's 

twenty two education courses took place. Also, there were Cross Talks, conversation groups with final 

semester classes about the topics of research. Data were analyzed through Martin Heidegger (2011) 

and Hans-Georg Gadamer's (1997) Hermeneutics Analysis. The results correspond to three analysis 

pivots, classified into: who are the scholars in the education courses, where they arrive when first start 

at UFSM and which are the significations present in their imaginaries at the final formation stages. 

The scholars, in general, are from medium-low social backgrounds, and they see in the education 

courses their only chance to enter Higher Education. This courses have outdated curricula, 

bibliographies and organization; and the imaginary of teachers to be are based on the memory from the 

times they were students and on the ideal of school proposed by educational theories, what is a result 

of the lack of contact with the school during the initial formation. Nevertheless, with this investigative 

scenario, we understand that education courses are frail, and they need a reform of thinking, structure 

and objectives, as well as the schools. This happens because education needs to start to contribute to 

the subjects self-formation and to be connected to the society's symbolic universe and its political, 

ethical and social complexity. 
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1 ENTRE MEUS TANTOS INÍCIOS, O DA TESE 

Escolhi a segunda-feira, os primeiros dias do outono de 2015, friozinho das manhãs 

trazendo mais charme e sentido ao chimarrão, no gramofone, Johann Sebastian Bach, começa 

a tocar Allegro e assim, respiro fundo e inicio... 

Preste atenção, ela disse, ao abrir para mim a porta de sua casa: - o que a gente 

sonha aqui, tende a acontecer. Pensei que é preciso ter coragem para morar em um 

lugar assim, onde o que se sonha passa a existir. Precisa ter muita certeza do seu 

sonho. 

Mas não lembro o que sonhei porque acordei, abruptamente, com o barulho de um 

pássaro que voara em direção ao vidro da janela como se ela não existisse. Assisti 

sua morte, seu canto de morte. Ele saberia? Janelas novas pedindo, urgentes 

cortinas. Se a casa fosse minha. Mas, uma casa pode pertencer a mim, 

substancialmente? Eu mesma, tão passageira entre as coisas passageiras? 

Ela disse: - eu agradeço por tudo, o tempo todo. – Pela dor também? Eu perguntei. E 

ela, em resposta, repetia minha pergunta: - pela dor também? 

Quis contar do pássaro morto para lhe dar, além do enterro, um pouco de fama. 

Fama em vida não é bom. É uma espécie de geografia maldita porque quando você 

está nela, nenhum coração te alcança. O amor que ela oferece é o que te afasta do 

mundo. Para 13astor-lo só a submissa doçura de quem já morreu. Mas, às vezes é 

boa a dor porque nos lembra que estamos vivos. – Sim, eu disse pra ela, eu agradeço 

pela dor também. 

- Eu sei uma dor de amor, ela respondeu como quem quer se livrar dela, e começou a 

contar: - Um dia, ele percebeu, surpreso, que a intensidade do amor que eu sentia, 

não podia ser verdade, não por ele. Simplesmente não tinha o tamanho dele. Não 

alcançava, nem de longe, aquele significado todo. Então voou. 

- Então foi isso que você sonhou, eu disse. Ela parecia absorta, mas perguntou: 

- como era mesmo o pássaro que morreu? (RUIZ, 2010, p. 11). 

Estas são as primeiras palavras do que pretende ser uma Tese de Doutorado em 

Educação e quando penso no tamanho da tarefa que abracei, não tenho como deixar de ver, 

hoje, que me superestimei um pouco. Foi mais oneroso do que eu previa, ingenuamente 

previa, porém, como na proesia de Alice Ruiz, eu também agradeço até pela dor, tem me 

ensinado muito. Às vezes, tenho a sensação que esgotei todos os meus saberes no período do 

Mestrado em Educação
1
; em outros momentos sinto que jamais irei conseguir compilar tudo o 

que penso em uma tese coerente sobre Educação, Formação de Professores, Imaginário 

Social. E quando tudo me parece tão difícil, e o meu desejo é sair voando – independente de 

possíveis janelas invisíveis – vou mesmo, alço voo até encontrar calma novamente, me ajusto, 

me perdoo e digo ―fui eu quem quis‖. 

                                                           
1
 SILVA, Monique. Tempos na formação docente: entre o identitário e o imaginário. 2013. 127 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Maria, 

Santa Maria. 2013. 
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Quando entrei aqui, eu sabia que era preciso ter muita certeza do que eu queria, que 

era preciso ter coragem para habitar este lugar, então, mãos à obra, não vejo a hora deste 

sonho acontecer
2
. 

1.1 MEMÓRIAS DE UMA PROFESSORA/PESQUISADORA EM CONSTRUÇÃO 

Não pode haver ausência de boca nas palavras: 

nenhuma fique desamparada do ser que a revelou 

(Manoel de Barros – Livro sobre nada) 

 

Eu sou a Monique da Silva, nasci em Palmeira das Missões, em 15 de janeiro de 1988, 

no alto do verão, fui criança com cabelo loiro pixaim, brasileiríssima, aprendi a caminhar para 

chegar mais perto do mar, só de birra, eu e meus desejos.  

Sempre admirei meus professores, desde a pré-escola até o final do Ensino Médio, tive 

grandes exemplos de docência e lembro deles com gratidão. Não sei se escolhi a Pedagogia, 

ou se ela me escolheu, só sei que aos dezoito anos vim morar em Santa Maria com o sonho de 

ser Professora no Ensino Superior. Esta era minha única certeza, só não sabia como.  

Até que em 2008, quando eu completava meus vinte verões, entrei para o Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social – GEPEIS, e conheci duas pessoas que 

dali em diante, mudaram a minha vida. A minha querida amiga e professora orientadora – no 

melhor sentido da palavra orientadora – Valeska Fortes Oliveira, e o meu inspirador Cornelius 

Castoriadis. Desde então foi Imaginário Social para cá, Imaginário Social para lá, e eu 

deliciosamente envolta neste meio. 

Quando bolsista de Iniciação Científica trabalhei nos projetos de pesquisa: 

O grupo como dispositivo de formação de professores (2007-2012), tal investigação 

tinha como objetivos conhecer as possibilidades de pensar o grupo como um dispositivo de 

formação de professores, também analisar os saberes e as representações construídas pelas 

pessoas que compartilham a experiência da produção coletiva em um grupo de estudos e 

pesquisas, buscando compreender os movimentos de produção de sentidos latentes e 

manifestos (sociais e individuais) no grupo e reconstruir a história de vida do GEPEIS por 

meio das narrativas das pessoas que participaram e ainda participam deste, trabalhando com 

                                                           
2
 Nesta Tese de Doutorado em Educação, farei a opção por manter grande parte do texto destes dois primeiros 

capítulos na versão original apresentada na qualificação, isso porque, considero este trabalho uma composição 

na qual depositei sentimentos e energias nos últimos quatro anos. Para não ferir a obra, deixarei com os traços 

de ontem, pois hoje já não conseguiria retratar as sensações passadas com tanta fidedignidade. 
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suas memórias, ou seja, com suas próprias histórias de vida, construídas no/com o grupo por 

vivências. 

Deste projeto, minha maior aprendizagem foi a do trabalhar em grupo, éramos quatro 

bolsistas nos desdobrando para aprender a pesquisar, unidas no medo e nas descobertas – sou 

eternamente grata à Ionice, Marília e Bruna. Aprendi também que ―grupos se constituem por 

pessoas que compartilham um objetivo comum e, por isso, estão ligadas entre si‖ (OLIVEIRA 

et al., 2010, p. 135), e acabamos por descobrir que um grupo de pesquisa pode sim, ser um 

dispositivo de formação, os três que pesquisamos nos mostraram isso. E para chegar à tal 

conclusão, conheci autores como Marta Souto, Gilles Ferry, Maria Isabel da Cunha e Enrique 

Pichón Rivière.  

Ser professor: um estudo a partir do Imaginário Social (2008-2009), neste projeto 

pude me aproximar mais da teoria do Imaginário Social, e começar a compreender o que 

Castoriadis falava. Tal investigação tinha como objetivo, investigar as transformações que 

ocorrem no imaginário social das acadêmicas ingressantes no curso de Pedagogia da UFSM 

referente ao ser professor e as imagens sobre a Pedagogia nas experiências vividas durante os 

dois primeiros semestres do curso (DEBUS et al., 2008). 

Muitas acadêmicas relataram que escolheram o curso de Pedagogia por serem filhas de 

professores, ou por terem afinidade com criança, mesmo cientes dos baixos salários e do atual 

desprestigio da profissão. Tal pesquisa me fez refletir sobre a minha própria escolha, pois 

optei por cursar Pedagogia sem jamais pensar que trabalharia com crianças e isso teve forte 

influência nas minhas escolhas futuras.  

No final do curso de Pedagogia, quando chegaram os estágios, muito influenciada pela 

descoberta de que o trabalho com crianças não era meu forte, nem meu objetivo, realizei o 

Estágio Supervisionado em Anos Iniciais numa turma da Etapa II da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aracy Barreto Sacchis e, desta 

vivência surgiu minha paixão pela EJA e meu Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado 

Das lembranças aos imaginários: a escola na vida de uma classe da Educação de Jovens e 

Adultos.  

Neste projeto, mais uma vez orientada pela professora Valeska, busquei conhecer as 

significações imaginárias que estudantes frequentadores da EJA, na idade adulta, têm sobre a 

escola; conhecer os motivos que levaram os sujeitos à escola; refletir acerca de imaginários 

instituídos e instituintes sobre a escolarização tardia; pensar o papel da formação de 

professores neste contexto; contribuir para a teorização do campo da Educação de Jovens e 

Adultos a partir do Imaginário Social (SILVA; OLIVEIRA; AMARAL, 2012). 
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Com muita alegria escrevo que este foi, até hoje, o trabalho que mais tive prazer em 

fazer, conhecer as histórias e vida e os imaginários dos estudantes da EJA me abriu um 

horizonte de reflexões e sentimentos sobre o ser professor, sobre a escola, sobre estudar. 

Quando perguntados se eram felizes em ir para a escola: 

Com um sorriso largo e cheio de lágrimas nos olhos, Rodrigo Cambará (59 anos, 

EJA etapa II) disse: ―Aaah, eu me sinto o máximo!‖ E depois não conseguiu mais 

falar, pois começou a chorar. Quando Rodrigo fala que se sente ―o máximo‖, fica 

clara a relação entre autoestima, alegria e educação. Para Freire (1996), a alegria e a 

esperança fazem parte da natureza humana. Os alunos atribuem sentido à educação 

no momento em que esta lhes traz alegria, prazer e esperança. Este mundo 

simbólico, dos sentimentos e afetos, está indissociavelmente ligado ao mundo 

histórico-social (Castoriadis, 1982), por isso a escola apresenta-se como instituição 

que tem em si o poder de (re)escrever seu significado ante a sociedade (Ibidem., 

p. 146). 

Trabalhar com o Imaginário Social sempre foi algo inspirador, uma teoria que, depois 

de descoberta, trouxe mais sentido as minhas reflexões, desde a iniciação científica e que se 

consolidou no Trabalho de Conclusão de Curso. Assim, bastante interessada em seguir tais 

estudos, acreditando que as contribuições de Castoriadis poderiam ir além, segui meus 

estudos em outros projetos. 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo...  

Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer  

Porque eu sou do tamanho do que vejo  

E não, do tamanho da minha altura...  

Nas cidades a vida é mais pequena  

Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro.  

 

Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave,  

Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu,  

Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar,  

E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver (PESSOA, 2001, p. 110). 

Seguindo a vida, afoita por descobertas a experimentações e bastante inspirada na 

ideia de ser maior do que minha altura, no ano de 2011 iniciei o Mestrado em Educação, a 

Especialização em Gestão Educacional e o trabalho 40h semanais como Professora Substituta 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Alegrete 

(IFFar – CA). Desta vez, da minha aldeia eu podia ver muitas coisas mesmo, e que lindo que 

foi, e que exaustivo, e que formativo, e que trabalhoso, e que surpresas, e que tanta coisa, 

hajam pernas... 

Ao longo dos próximos dois anos fui me perdendo e me achando nos caminhos de 

tornar-me professora/pesquisadora, em muitos momentos eu não tinha a menor noção do que 

estava fazendo – tanto nas pesquisas, quando na sala de aula –, e em outros me descobria 
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muito sabida e confiante. Ri, chorei, somatizei, aprendi muito, e ao final de 2013 eu tinha 

muito mais que dois novos títulos e dois anos de experiência na Educação Básica e Ensino 

Superior para adicionar ao meu Currículo Lattes. Eu era Professora Monique, tudo havia 

mudado – em mim. Aí eu compreendi que, de fato, nossa única riqueza é ver. 

Na Especialização em Gestão Educacional, desenvolvi a pesquisa, Gestão na 

Educação Profissional: vivências em um curso de Especialização em Docência na Educação 

Profissional
3
. E com a orientação da professora Maiane Ourique, meus objetivos eram: 

investigar de que forma as vivências de uma disciplina sobre Gestão Educacional, num curso 

de Especialização em Docência na Educação Profissional Técnica e Tecnológica
4
, pode 

contribuir para a formação de futuros docentes; problematizar conceitos de gestão educacional 

no contexto da gestão na educação profissional; pensar práticas pedagógicas para o trabalho 

sobre gestão educacional e refletir acerca da importância da gestão educacional na formação 

docente. 

Unindo a docência e a pesquisa acadêmica, foi possível dialogar com os estudantes 

sobre os conceitos de gestão educacional, gestão escolar e autonomia, ao mesmo tempo que 

desenvolvíamos uma atividade de pesquisa dentro do próprio campus sobre a gestão do 

mesmo. Tal proposta despertou tantas reflexões e curiosidades nos estudantes, que ao final 

nossas aprendizagens superaram as expectativas. E a partir disso, pensei em contribuir para as 

reflexões sobre gestão compartilhando as estratégias metodológicas trabalhadas na disciplina. 

No Mestrado em Educação, após uma novela de trocas de tema, e delimitações da 

pesquisa, sob orientação da professora Valeska, construí a dissertação Tempos na formação 

docente: entre o identitário e o imaginário.  Nela investiguei a relação entre o tempo o 

Imaginário Social instituído acerca do mesmo e à docência, em especial a formação docente, 

na contemporaneidade, além de desenvolver um estudo acerca de algumas teorias e autores 

que tratam da questão do Tempo, como uma introdução à reflexão da instituição imaginário 

do mesmo em nossa sociedade. 

Através de diários, cartas, contos e músicas pude conhecer melhor a rotina e os 

imaginários de cinco professoras da rede pública de educação de Santa Maria e região. Elas, 

de maneira muito disponível é quem trouxeram toda a vida e o sentido para a dissertação, com 

                                                           
3
 SILVA, Monique. Gestão na Educação Profissional: vivências em um curso de Especialização em Docência 

na Educação Profissional. (Especialização Lato-Sensu em Gestão Educacional) – Curso de Pós-Graduação à 

Distância, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria. 2013. 
4
 Curso no qual eu atuava no IF Farroupilha – Campus Alegrete. 
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suas singularidades, impressões, histórias de vida, formação e cotidiano docente, com a cor 

dos seus olhos, jeitos de sorrir, imaginários e significações sobre o tempo. 

Após dois anos trabalhando especialmente nesta temática, (re)signifiquei inúmeros 

saberes. De certa forma aprendi com a pesquisa a me relacionar com meu próprio tempo 

instituído, com meus próprios tempos de docência e cuidado. Isso porque, através das 

narrativas das professoras os movimentos da instituição deste imaginário tornaram-se claros. 

Percebi que o Tempo é a instituição que fazemos dele em nossa vida. 

Surpreendentemente, as docentes não se queixavam do tempo como, de certa forma, 

esperávamos. Pelo contrário, falavam sobre si e sua profissão sem pesar e tornou-se muito 

interessante observar nas suas reflexões que nem sempre o tempo é inimigo do docente, 

mesmo atualmente o discurso do cansaço, da falta de tempo para o lazer e ócio, ser muito 

presente no meio. Além disso, foi bastante interessante perceber a luta diária pela valorização 

do tempo numa perspectiva simbólica e sensível, daquele tempo prazer, do tempo utilizado 

para a prática do cuidado e, principalmente, libertação do eu.   

Contudo, a experiência do mestrado foi outro ponto alto de minha formação, neste 

caminho que venho percorrendo. Pude me aproximar mais das teorias de filósofos como 

Aristóteles, Santo Agostinho, Gaston Bachelard, Michel Foucault, entre outros, além de dar 

mais um passo no campo teórico do Imaginário Social do, já meu velho companheiro, 

Cornelius Castoriadis.  E tudo isso foi feito na estrada, pois quando penso em contar sobre 

minha experiência como professora substituta, os quilômetros percorridos é uma das 

primeiras coisas que me vem à cabeça, pois, durante dois anos, viajei quatro dias da semana 

de Santa Maria até Alegrete, voltando para Santa Maria, seis horas de viagem por dia.  

Já ao final da primeira semana de trabalho, sentia uma imensa alegria de agora ter a 

prova de que eu havia escolhido o caminho certo, nada me realizava mais do que preparar as 

aulas, estudar os conteúdos, discutir e trabalhar com os estudantes dos cursos de Licenciatura 

em Química, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Ciências Biológicas e 

Especialização em Educação Profissional, Técnica e Tecnológica. Como é bom ser professor, 

não é? Que alegria! 

Em quatro semestres, trabalhei todas as disciplinas pedagógicas que um curso de 

licenciatura possui e tal fato me fez aprender muito, rever algumas teorias que eu havia 

estudado na graduação e também descobrir outras novas. Tive colegas de trabalho que 

deixaram tudo mais leve, e três amigas Pedagogas que compartilharam suas experiências e me 

acolheram como ninguém – à Janine, Joze e Calinca, minha eterna gratidão. Ao longo do 

tempo fui me autorizando cada vez mais, me envolvendo em projetos de extensão e 
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exercitando a criatividade nas aulas e avaliações, sei que há um jeito leve e produtivo de 

ensinar, então comecei a me experimentar nisso.  

Depois de tudo, no segundo semestre do ano de 2013 me vi especialista, mestre e 

desempregada, sem ter o que fazer com as mãos, há muito tempo eu não me sentia tão 

―desocupada‖ e, por alguns meses, vivi algo parecido com uma ressaca, dormi muito, tive 

tempo de sobra para refletir algumas coisas que me inquietavam sobre Educação e resolvi 

fazer a seleção para o Doutorado em Educação. 

E essa história requer um novo subcapítulo. 

1.2 UM DIA RESOLVI SER DOUTORA EM EDUCAÇÃO, MAS UMA TESE NÃO SE 

DEFINE EM UM DIA... 

DA FELICIDADE 

Quantas vezes a gente, em busca da ventura, 

Procede tal e qual o avozinho infeliz: 

Em vão, por toda parte, os óculos procura 

Tendo-os na ponta do nariz! 

(Mario Quintana – Caderno H). 

 

Na ocasião da seleção de doutorado, da mesma forma com que havia acontecido no 

mestrado, passei muitos dias envolta em decidir e delimitar a pesquisa. Como você sabe, caro 

leitor, não é coisa pouca elaborar um projeto de pesquisa e, o mais difícil disso, é, frear-se 

frente ao mundo de possibilidades de temáticas, teorias e questões investigativas. Mas, por 

sorte, minha orientadora possui um saco de paciência bem grande e essa é uma de suas 

virtudes. Digo isso porque desde a seleção de doutorado em agosto de 2013, até janeiro de 

2015 quando já cursava o quarto semestre do curso, elaborei três projetos de tese. 

O primeiro me chegou como quem vem do florista 

Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista 

Me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha 

Me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha 

Me encontrou tão desarmada que tocou meu coração 

Mas não me negava nada, e assustada, eu disse não 

 

O segundo me chegou como quem chega do bar 

Trouxe um litro de aguardente tão amarga de tragar 

Indagou o meu passado e cheirou minha comida 

Vasculhou minha gaveta me chamava de perdida 

Me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração 

Mas não me entregava nada, e assustada, eu disse não 
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O terceiro me chegou como quem chega do nada 

Ele não me trouxe nada também nada perguntou 

Mal sei como ele se chama mas entendo o que ele quer 

Se deitou na minha cama e me chama de mulher 

Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse não 

Se instalou feito um posseiro dentro do meu coração 

(Chico Buarque, 2012). 

Na trilha sonora que movimenta o mundo, encontro o que quero dizer em Chico 

Buarque, mais precisamente em Teresinha, composta em 1978, para compor a sua peça Ópera 

do Malandro.  

O primeiro me chegou como quem vem do florista... De início, na seleção, bastante 

influenciada pelo que havia desenvolvido no mestrado e tendo sugestão da própria banca a 

continuação da pesquisa, compus um projeto com o objetivo de investigar a possibilidade de 

vivências de formação – que abordem como temáticas base o tempo e o cuidado de si na 

docência – influenciarem professores a perceber a formação continuada como uma prática de 

cuidado de si. A ideia era, a partir de uma questão que ficou aberta no mestrado, sobre as 

professoras terem apontado a formação continuada promovida pelo GEPEIS como momentos 

de cuidado de si, investigar de que forma essa relação acontecia, quais dispositivos 

provocavam esta concepção e como isso poderia ser ampliado. De certa forma, buscado 

compor um programa de formação com essas temáticas, a fim de difundir o estudo das teorias 

sobre Tempo e Cuidado de Si, na formação de professores. Apesar de bastante instigante, eu 

tinha a sensação de que este projeto não me negava nada, o projeto não me animava, não me 

desafiava, fiquei com medo de fazer mais do mesmo no doutorado, desencantei e resolvi 

andar por outras vias. 

O segundo me chegou como quem chega do bar... Durante a disciplina de Seminário 

de Tese II, não havia mais como continuar negando a minha falta de tesão pelo primeiro 

projeto e falta de inspiração para um segundo. Então, entre cortes, recortes e estudos, construí 

o segundo projeto de tese, com o objetivo de compreender o imaginário instituído sobre o 

tempo, o cuidado de si e a produtividade na vida – e docência – dos professores da UFSM que 

possuem Bolsa Produtividade Nível 1ª. Inquietava-me saber quais imaginários sobre tempo e 

cuidado os professores mais produtivos da UFSM tinham, como eles organizam suas vidas 

entre universidade, docência, pesquisa e vida particular, mais ainda, saber o lugar da 
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professoralidade
5
 nisso tudo. Esta ideia, num primeiro momento me pareceu extremamente 

excitante, porém, alguma coisa nela não me deixava à vontade. Um tempo depois achei que 

seria muito técnico, trabalhar com a produtividade na academia cutucava uma ferida que eu 

ainda não estava preparada para mexer, e este tema me parecia tão amargo de tragar.  

Um tempo depois, quando eu já estava quase me conformando em abraçar o projeto 

mesmo sem muito entusiasmo, comecei a ler alguns livros e ver filmes sobre educação 

alternativa e uma coceirinha começou a mexer com minha cabeça. Além de documentários 

como La educación prohibida (2012) e Quando sinto que já sei (2014), complementando a 

ideia que vinha me atraindo sobre outras formas de fazer educação, comecei a estudar o livro 

Ensaio sobre o homem, de Ernest Cassirer (2012) e nestes estudos me encantei pela ideia de 

pensar os sujeitos da educação – alunos, professores e funcionários –, não apenas como 

animais racionais, como o imaginário instituído sobre a escola nos apresenta, mas também 

como animais simbólicos habitantes da escola, uma instituição imaginária social que possui 

um caráter funcional e outro imaginário. 

O terceiro me chegou como quem chega do nada... Durante o período em que 

trabalhei no IFFar-CA, sempre busquei trabalhar nas disciplinas metodologias diferenciadas, 

avaliações não tradicionais, ter o diálogo como base das disciplinas e ter em mente que 

deveria contribuir para a formação de professores diferenciados, que fossem para a escola 

com a disposição e a criatividade bastante aguçadas. Me inquietava muito os colegas que não 

pensavam assim, que pouco se importavam se estavam formando professores ou licenciados 

que se achavam bacharéis e esta preocupação com a formação pelo viés da sensibilidade 

sempre foi algo presente em minha prática.  

Somada a esta experiência encontrei nos referenciais de educação alternativa e na 

filosofia de Cassirer um campo rico de ideias e possíveis pesquisas. Também, ao ouvir, 

através dos projetos de extensão que participei tanto em Santa Maria/RS
6
, quanto em Manoel 

Viana/RS
7
, que a escola não muda, que os professores já chegam novos e cansados, que as 

metodologias são sempre as mesmas e o imaginário instituído sobre a instituição escola não 

                                                           
5
 Falo em professoralidade a partir do termo cunhado pelo professor Marcos Villela Pereira, trabalhado no livro 

Estética da Professoralidade: um estudo crítico sobre a formação do professor, ou seja, ―uma diferença que o 

sujeito experimenta na produção de si‖, isso será discutido mais adiante na tese (PEREIRA, 2013, p. 13). 
6
 Projeto: E. E. de E. F. Marieta D Ambrósio: Construindo Processos de Formação em Parceria com a 

Universidade (2008-2009); Projeto: Escola E. E. F. Marieta D'Ambrósio: (Res)significando o Projeto 

Pedagógico em parceria com a Universidade (2009-2010); Projeto: Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Marieta D´Ambrósio: (Re)construindo processos de formação em parceria com a Universidade (2011-2012). 
7
 Projeto: Licenciaturas em Movimento: construção de oficinas e materiais didáticos (2012-2012); Projeto: 

Ciclo itinerante de estudos: ressignificando saberes e fazeres docentes (2013-2013); Projeto: II Ciclo itinerante 

de estudos: ressignificando saberes e fazeres docentes (2014-2014). 
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acompanha as novas demandas da sociedade; fui ficando cada vez mais inclinada a investigar 

o porquê disso, ou um dos possíveis fatores.  

Então, depois de um período dedicado a pensar tais ideias, e uma longa e 

esclarecedora conversa com a Valeska, fui percebendo que a formação inicial de professores 

pode ser um dos fatores que corrobora para a manutenção do imaginário social instituído 

sobre a escola. E assim, cheguei a seguinte questão investigativa: quais são os imaginários 

sobre educação, escola, ser professor, ser aluno e trabalho docente, que os acadêmicos dos 

semestres finais dos cursos de licenciatura da UFSM possuem e de que forma os cursos de 

formação inicial contribuem para a mudança e/ou manutenção destes imaginários e da 

estrutura escolar atual?    

E a partir daí o novo projeto se instalou feito um posseiro dentro do meu coração... 

1.3 O QUE É PRECISO SABER PARA CONHECER A PESQUISA QUE FOI 

DESENVOLVIDA: SOBRE APRENDER, ENSINAR E APRENDER A ENSINAR 

É sempre na recusa da visão direta que reside a força de Perseu, mas não na recusa da 

realidade do mundo de monstros entre os quais estava destinado a viver, 

uma realidade que ele traz consigo e assume como um fardo pessoal 

(Ítalo Calvino – Seis propostas para o próximo milênio). 

 

Como já comentei anteriormente, ao longo de praticamente toda a minha formação, 

ando envolta em estudos e pesquisas sobre Educação, Formação de Professores e Imaginário 

Social. Tais caminhos me construíram com olhar aguçado às questões sobre o sensível e a 

sensibilidade na educação, com as lentes do imaginário aprendi a observar o que está nas 

entrelinhas e nos movimenta, com mais força e influência do que possamos refletir. Por isso, 

desde a época da minha graduação, me incomoda o conformismo instituído entre os docentes 

e futuros docentes, ou seja, acadêmicos das licenciaturas.  

Não é meu interesse nesta escrita ser generalista, compreendo que existem professores 

ímpares nas escolas e universidades, e outros que estão em formação inicial que também serão 

brilhantes e farão a diferença. Porém, a escola é a mesma há muito tempo, por mais que 

queiramos, não estamos conseguindo realizar a transformação necessária nesta instituição que 

criamos como um elemento fundamental de nossa sociedade. E porque isso tem acontecido? 

Hoje, revisitando minhas memórias, lembro de coisas como o dia em que uma aluna 

da Educação Infantil me perguntou – eu fazia um dos estágios finais da graduação na época – 

se eu não iria dar aula de verdade, ela tinha cinco anos e questionou porque eu não fazia eles 
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copiarem no caderno. Imaginário de escola. Voltando mais atrás, quando eu era criança 

gostava muito de brincar de ―aulinha‖ e lembro perfeitamente que isso consistia em letras no 

quadro, pedidos ―furiosos‖ de silêncio e comportamento. Imaginário de escola. Em uma 

conversa com a filha da minha prima, que estava muito ansiosa para começar a estudar, 

perguntei a ela, que na época tinha três anos, o que as crianças faziam na escola e ela me 

respondeu prontamente ―fazem fila e escrevem no caderno‖. Imaginário de escola. Quando 

nossos adolescentes, ao serem perguntados por que vão para escola nos respondem ―porque 

sim‖ ou ―porque meus pais mandam‖. Imaginário de escola. Uma criança desenha, ela e a 

professora, e a professora é muito maior que ela. Tudo isso é imaginário de escola. 

Um dia perguntei as acadêmicas do Curso de Pedagogia da UFSM, no início do 

primeiro semestre em 2015, sobre por que elas estavam fazendo licenciatura e as respostas 

que obtive foram: minha mãe é professora; não passei no vestibular para psicologia; eu gosto 

de criança; sempre quis ser professora. Imaginário de escola. Meus alunos em Alegrete não se 

conformavam com a necessidade de eu desacomodá-los das filas e pedir que fizessem um 

círculo. Imaginário de escola. No estágio da Licenciatura em Matemática, a orientadora pedia 

que eles fizessem ―uma aula diferente‖ – como um consolo para as professoras das disciplinas 

didáticas – e os graduandos sofriam muito com o tumulto dos alunos enquanto jogavam 

Algeplan e relatavam que a aula não tinha dado certo. Imaginário de escola. O esvaziamento 

dos cursos de licenciatura nas universidades, decorrente do baixo salário e condições de 

trabalho do professor. Isso também é imaginário de escola. 

A escola é uma invenção da sociedade. Como tal, quando criada foi pensada a partir 

da lógica instituída, pelo seu caráter funcional e, ainda, pela sua significação imaginária, sua 

dimensão simbólica (CASTORIADIS, 1982). Nesses dois movimentos, depositamos nas 

nossas instituições expectativas que acompanham o tempo social e histórico a partir das suas 

demandas. Por isso, apreender os sentidos que tem a escola para determinados grupos 

significa decifrar uma pluralidade de imagens e de linguagens que têm passado despercebidas 

nas pesquisas em educação e nos projetos com as escolas e professores.  

Desconhecemos, e não nos dedicamos a entender, o universo imaginário, como rede 

de sentidos, em que, segundo Ferreira e Eizirik (1994, p. 7), 

Aparecem as crenças e fantasias, desejos e necessidades, sonhos e interesses, 

raciocínios e intuições: uma gama de elementos fundantes do processo de 

simbolização. [...] ele institui, histórica e culturalmente, o conjunto de 

interpretações, das experiências individuais, vividas e construídas coletivamente.  

Então, dedicarmos à escuta e a observação à dimensão simbólica da escola é 

considerar os grupos sociais que nela interagem. E estar atento às manifestações dos sujeitos 
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na sua interação cotidiana é fundamental para compreender a complexidade e heterogeneidade 

das relações intersubjetivas. A partir deste ponto, é levantada uma questão sobre quem são os 

sujeitos da educação, os alunos, professores, funcionários, pais e comunidade. Sujeitos que 

fazem com que a escola contenha um universo que ultrapassa a questão dos conteúdos 

curriculares, que nela esteja todo o potencial de criação, de comunicação, de socialização, de 

aprendizagem, de humanidade, de símbolo e de vida dos indivíduos. E é por isso que 

voltamos nosso olhar para a educação através do Imaginário Social. 

A partir disso, defendo aqui outra maneira de pensarmos os sujeitos da educação, 

quero que estes alunos, pais, professores e funcionários sejam percebidos não apenas como 

animais racionais, como o imaginário instituído sobre a escola nos apresenta, mas também 

como animais simbólicos (CASSIRER, 1994), habitantes da escola, uma instituição 

imaginária social que possui um caráter funcional e outro simbólico. Como animais 

simbólicos somos capazes de produzir formas e abandoná-las quando não fazem mais sentido.  

Deste grupo, cuidei nesta pesquisa, especificamente, da questão dos professores, mais 

precisamente de sua formação inicial, aquela oferecida pela Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), que os ―prepara‖ para a atuação na escola, a formação que os ensina a 

ensinar, ou que deveria. Isso porque venho notando uma grande estagnação nas escolas as 

quais transito, seja com projetos de extensão, palestras ou na orientação de estágios 

curriculares
8
, bem como nos cursos de licenciatura que tenho contato.  

Ao que me parece, a escola carece de mudança, isso já foi percebido há bastante 

tempo, fala-se muito disso nas pesquisas desenvolvidas no PPGE/UFSM e em outros meios, 

porém, nossos cursos de licenciatura e nossas escolas, não são afetadas por todo este 

conhecimento. Então, minha curiosidade é sobre onde está a via por onde escoa toda esta boa 

intenção, estudos, pesquisas e investimento na formação inicial de professores, não 

permitindo que tais movimentos provoquem uma mudança efetiva em nossas instituições 

escolares. 

Penso que os problemas que afetam nossas escolas vão além da formação inicial 

ofertada aos professores que nela chegam para trabalhar. Que estas instituições são 

influenciadas pelas políticas públicas, financiamentos, perfil dos estudantes, envolvimento das 

famílias, situação social da escola e de sua comunidade. Entretanto, partindo do princípio de 

que seria praticamente impossível abarcar todos estes aspectos, foco minha contribuição num 

estudo que pretende. 

  

                                                           
8
 Orientações referentes ao meu trabalho como tutora e, posteriormente, professora no Curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia da UFSM/EaD/UAB. 
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Objetivo Geral: 

 Dialogar com os imaginários dos acadêmicos dos semestres finais dos Cursos de 

Licenciatura da UFSM sobre a educação em uma perspectiva instituinte, a fim de 

conhecer que forma estes cursos de formação inicial contribuem para a mudança 

e/ou manutenção destes imaginários e da estrutura escolar atual. 

 

Objetivos Específicos: 

 Produzir experiências formativas/investigativas que problematizem alguns 

imaginários instituídos sobre a educação, a escola, o ser professor, o ser aluno e o 

trabalho docente; 

 Conhecer o perfil sócio-imaginário dos estudantes dos últimos semestres dos 

Cursos de Licenciatura da UFSM; 

 Investigar a dimensão instituinte dos Cursos de Licenciatura da UFSM através de 

seus estudantes e a possibilidade de criação de outras formas de escola e de ser 

professor.   

 

A formação inicial de professores é uma temática que vem crescendo mundialmente 

nos últimos anos, Marcelo Garcia (1998) apresenta um estudo disso em seu artigo Pesquisa 

sobre a formação de professores: o conhecimento sobre aprender a ensinar, no qual discute 

pesquisas neste campo em países como Austrália, Holanda, Alemanha, Cingapura e Espanha. 

Também aponta em direção aos estágios de ensino como um potente refletor da formação 

vivenciada nas universidades e o que ela influi, ou não, no trabalho do jovem professor. 

Ao falar de pesquisa sobre a formação inicial de professores deve-se fazer referência 

quase exclusivamente aos estágios de ensino e ao efeito que eles têm sobre os 

professores em formação. O que vimos denominando genericamente ―estágios de 

ensino‖ refere-se ao que Zeichner define como ―todas as variedades de observação e 

de experiência docente em um programa de formação inicial de professores: 

experiências de campo que precedem o trabalho em cursos acadêmicos, as 

experiências precoces incluídas nos cursos acadêmicos, e as práticas de ensino e os 

programas de iniciação‖ (1992, p. 297). Referimo-nos, pois, ao estudo das 

características dos sujeitos, das interações que se produzem, das estruturas e 

conteúdos programáticos, dos fatores contextuais e dos papéis que comportam esses 

processos de formação prática (MARCELO GARCIA, 1998, p. 54). 

As pesquisas apontam que, em geral, os estudantes procuram a profissão docente 

bastante influenciados por seus imaginários sobre escola, docência e educação, suas vivências 

enquanto alunos e as boas memórias dos professores que tiveram durante a sua própria 

escolarização. Já uma outra parcela procura a licenciatura como um último recurso 
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profissional, algo fácil de passar no vestibular, ou o que é ofertado gratuitamente em sua 

cidade, bastante ciente de sua insatisfação e já reclamando de uma escola precária e dos 

baixos salários que irão receber. O preocupante disso é que, ao longo da formação inicial nos 

cursos de licenciatura, temos visto que esses imaginários pouco, ou nada são ressignificados, 

fazendo com que tais professores os levem para as suas práticas.  

Constata-se, pois, que os professores em formação possuem crenças e imagens 

anteriores que os acompanham ao longo de sua formação. Crenças e imagens contra 

as quais, até agora, a formação de professores pouco tem podido fazer. Como 

reconheciam Cole e Knowles, ―é amplamente aceito que a formação formal de 

professores exerce influência importante mas secundária sobre o pensamento e a 

prática dos professores; sendo esta última muito influenciada pela vida, a escola e as 

experiências anteriores ao ingresso em um programa de formação de professores‖ 

(1993, p. 8) (MARCELO GARCIA, 1998, p. 56). 

Frente a isso, retomo o objetivo geral da tese que ora apresento, justificando sua 

importância para a Educação, em especial no campo da Formação de Professores e do 

Imaginário Social. Isso porque, ao estabelecer um diálogo com os acadêmicos dos semestres 

finais dos Cursos de Licenciatura da UFSM em uma perspectiva instituinte, propus que os 

mesmos, refletindo sobre aspectos da profissão que escolheram, possam ressignificar seus 

imaginários sobre educação e qualificar sua futura prática. 

Para esta investigação, a Universidade Federal de Santa Maria – Campus Santa Maria 

apresentou-se como um riquíssimo objeto de estudo, isso porque a instituição possui, 

atualmente, vinte e dois Cursos de Licenciatura, nas diversas áreas de conhecimento, alguns 

em turnos diurnos e noturnos, com currículos de formação de professores distintos.  

São eles: Artes Visuais – Licenciatura em Desenho e Plástica; Ciências Biológicas – 

Licenciatura e Bacharelado; Ciências Sociais – Licenciatura; Dança – Licenciatura; Educação 

Especial – Licenciatura/diurno; Educação Especial – Licenciatura/noturno; Educação Física – 

Licenciatura; Filosofia – Licenciatura; Física – Licenciatura/diurno; Física – 

Licenciatura/noturno; Geografia – Licenciatura; História – Licenciatura e Bacharelado; Letras 

– Licenciatura/Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola; Letras – Licenciatura/Inglês e 

Literaturas de Língua Inglesa; Letras – Licenciatura – Português e Literaturas de Língua 

Portuguesa; Matemática – Licenciatura/diurno; Matemática – Licenciatura/noturno; Música – 

Licenciatura; Pedagogia – Licenciatura/diurno; Pedagogia – Licenciatura/noturno; Química – 

Licenciatura; Teatro – Licenciatura. 



35 

 

A partir disso, complementando a justificativa dos objetivos que trago nesta pesquisa e 

a escolha pelo local de estudo, realizei uma pesquisa de Estado do Conhecimento
9
 sobre as 

teses e dissertações que envolvem formação inicial de professores na UFSM, desenvolvidas 

no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM, a partir do ano de 2004
10

. Nesta 

busca foram encontradas vinte e seis dissertações e três teses defendidas entre os anos 2004 e 

2014 no PPGE/UFSM, todas envolvendo um ou mais Cursos de Licenciatura da própria 

instituição.  

Elas abordam diferentes aspectos da formação inicial oferecida nos cursos, tais como 

estágio curricular supervisionado, currículo para a formação de professores, disciplinas 

específicas, implementação de legislações, construção de perfis profissionais e identidades 

docentes. Destes, o tema mais abordado é o dos estágios curriculares supervisionados, 

apresentando esta etapa da graduação como um importante denunciador da formação 

oferecida e definidor da prática que o futuro professor desenvolverá. 

Dos atuais vinte e dois Cursos de Licenciatura da UFSM, Licenciatura em Pedagogia 

Diurno e Licenciatura em Educação Física são os mais recorrentes nas teses e dissertações, 

tendo participado de seis e sete pesquisas respectivamente. Seguidos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas e Licenciatura em Música com quatro pesquisas. Os demais cursos são 

abordados em estudos multicasos, ou em apenas uma investigação específica. Comprovando a 

necessidade de mais estudos sobre muitos dos cursos de licenciatura da instituição, em 

especial os cursos de Licenciatura em Dança, Licenciatura em Teatro e Licenciatura em 

Ciências Sociais que são citados apenas uma vez em uma pesquisa multicaso. 

É interessante observar que grande parte das pesquisas possuem algumas referências 

bibliográficas comuns como: Carlos Marcelo Garcia, Miguel Zabalza, Antônio Nóvoa e 

Maurice Tardif. Além de resultados e conclusões que indicam a necessidade de reformulações 

curriculares, ampliação de experiências que envolvam universidade e escola, e maior cuidado 

com as disciplinas preparatórias para a docência.  E, especialmente ligadas ao estudo que 

pretendo desenvolver, apenas duas trabalham as questões do Imaginário Social na formação 

inicial, ambas no curso de Licenciatura em Pedagogia.  

Com o objetivo de investigar as significações construídas acerca das perspectivas do 

curso, das experiências vivenciadas no estágio e da relação estabelecida entre a formação 

                                                           
9
 Entende-se Estado do Conhecimento por um ―estudo que aborda apenas um setor das publicações sobre o 

tema estudado‖, segundo Joana Paulin Romanowski e Romilda Teodora Ens (2006). 
10

 A pesquisa foi realizada nas teses e dissertações desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UFSM a partir do ano de 2004, porque foi neste ano que iniciou a publicação das mesmas no Banco de 

Teses e Dissertações da UFSM e não foi possível encontrar uma relação completa de títulos anteriores. 



36 

 

adquirida durante o curso e os aspectos que permeiam as práticas. Stivanin (2007) compôs a 

dissertação intitulada Estágio Curricular: um estudo a partir das significações sociais 

construídas pelas estagiárias sobre o curso de Pedagogia/CE/UFSM, através de pesquisa 

qualitativa com abordagem autobiográfica, utilizando-se de autores como Cornelius 

Castoriadis, Helenise Sangói Antunes e Valeska Oliveira. A investigação concluiu que, no 

que se refere aos processos formativos, o imaginário instituinte, ―está representado no 

empenho, na busca pessoal e no desejo de ir além do que é oferecido na universidade, 

percebendo a formação como uma porta inicial para a construção da identidade profissional, 

refletida na maneira de praticar a profissão‖ (STIVANIN, 2007, p. 115). 

Também, Zanella (2008) desenvolveu seu estudo com o objetivo de ―investigar as 

representações que as acadêmicas do Curso de Pedagogia Diurno possuíam em relação ao 

teatro tanto antes como depois de vivenciarem a linguagem teatral nas disciplinas de Jogo 

Teatral I e Jogo Teatral II‖ (p. 14). Para tal, utilizou-se de pesquisa qualitativa, com 

observação participante e entrevista semiestruturada, utilizando autores como Cornelius 

Castoriadis, João Pedro de Alcântara Gil e Valeska Oliveira. Assim, foi composta a 

dissertação Corpos que romperam o silêncio e (res)significaram uma experiência: o teatro na 

formação inicial de professoras, que teve como resultado a constatação que 

a experimentação na disciplina de Jogo Teatral I e Jogo Teatral II operou na 

representação prévia que as futuras professoras traziam em relação ao teatro. Essa 

transformação foi decorrente do encontro do que era conhecido com o novo, 

possibilitando, assim, romper o imaginário que estava instituído para emergir o 

imaginário instituinte, que revelou outra possibilidade aos sujeitos de trabalhar o 

teatro na escola, contribuindo não apenas para seu desenvolvimento pessoal e 

profissional como também para a formação de professores (ZANELLA, 2008, p. 8). 

Além das pesquisas salientadas acima, por se aproximarem teoricamente da tese que 

pretendo desenvolver, no contexto das vinte e nove pesquisas encontradas no repositório da 

UFSM, destaco outras três investigações, que são especialmente importantes para a minha, 

pela abrangência, pois investigam todos, ou quase todos, os cursos ofertados. Assim, trago 

como importantes fontes de dados e ideias compartilhadas as dissertações A organização e o 

desenvolvimento de estágios curriculares em cursos de licenciatura da UFSM: envolvimento 

de estagiários e orientadores (AGOSTINI, 2008), Possibilidades para a articulação entre 

teoria e prática em cursos de licenciatura (DUTRA, 2010) e a tese Tecido complexo 

formativo docente: repercussões dos conhecimentos específicos das áreas nos processos 

formativos das licenciaturas (SCREMIN, 2014).  
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Destes, o primeiro, tem por objetivo contribuir para uma melhor compreensão das 

formas de organização e desenvolvimento dos Estágios Curriculares dos cursos Licenciatura 

em Letras – Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola (Noturno), Licenciatura em Letras – 

Inglês e Literaturas de Língua Inglesa, Licenciatura em Letras – Português e Literaturas de 

Língua Portuguesa, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Química, Licenciatura 

em Física, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Música, Licenciatura em 

Matemática, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Artes 

Visuais e Licenciatura em História. 

E, através de uma investigação qualitativa, com alunos estagiários, composta por 

questionários, grupos de discussão, entrevistas estruturadas e análise documental, embasada 

teoricamente por autores como Carlos Marcelo Garcia, Eduardo Terrazzan e Anna Maria 

Pessoa de Carvalho, concluiu que para haver melhorias na formação inicial,  

faz-se necessário buscar formas de interação que estimulem um comprometimento 

intenso dos formadores de professores que atuam nas Escolas de Educação Básica 

(EEB) e nas Instituições de Ensino Superior (IES), no sentido de proporcionarem 

acompanhamento e auxílio, visando superar algumas dificuldades enfrentadas pelos 

estagiários como: a falta de orientações individuais, acompanhamento e auxílio no 

decorrer do desenvolvimento de seus estágios (AGOSTINI, 2008, p. 173-174).  

Numa perspectiva similar, Dutra (2010), realizou sua pesquisa com o intuito de 

compreender as formas de articulação entre teoria e prática propostas e desenvolvidas em 

dezenove cursos de licenciaturas na UFSM
11

. Para isso utilizou-se de pesquisa qualitativa, 

com análise documental, entrevistas semiestruturadas, análise de conteúdo e do aporte teórico 

de autores como Eduardo Terrazzan e Antonio Bolívar.  A partir disso, a autora apresenta as 

seguintes conclusões.  

Como conclusão, elencamos diferentes contribuições possíveis em decorrência da 

realização de atividades que promovem a articulação entre teoria e prática em 

processos formativos de professores: 1) desenvolvimento da capacidade de trabalhar 

com a chamada ―transposição didática‖; 2) conhecimento de espaços reais de 

trabalho ainda no decorrer da formação inicial; 3) possibilidade de desenvolver, em 

um ambiente escolar, um trabalho diferente do que ele vivenciou como aluno da 

educação básica; 4) estimulo à reflexão sobre o tipo de profissionais que eles podem 

ser e 5) possibilidade de tornarem-se professores-pesquisadores, que agem, refletem 

e pesquisam sobre a própria prática docente (DUTRA, 2010, p. vi). 

A investigação mais recente, também a única que abarca os vinte e dois cursos, 

desenvolvida por Scremin (2014), teve como objetivo analisar como os conhecimentos 
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 Dos vinte e dois cursos citados anteriormente, apenas as Licenciatura em Dança, Licenciatura em Teatro e 

Licenciatura em Ciências Sociais não participaram da pesquisa.  
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específicos das áreas repercutem nos processos formativos nas licenciaturas da UFSM. E para 

isso, utilizou de uma pesquisa qualitativa, tipo estudo de caso, com análise documental, 

entrevista narrativa e análise interpretativa complexa, respaldada teoricamente por autores 

como Dóris Bolzan, Silvia Isaia e Edgar Morin. Ao cabo do trabalho concluiu-se que existe 

um Tecido Complexo Formativo, termo cunhado pela autora. 

O Tecido é entretecido por três Redes Complexas (Rede específica da área, Rede 

formativa docente e Rede operativa formativa). A interpretação apresentada nesse 

trabalho envolveu a dinâmica inter-relacional entre as três Redes, reconstruídas a 

cada interação. A complexidade fundamentada no pensamento sistêmico, direcionou 

o olhar para a realidade analisada, tornando possível propor novos significados e 

destacar a importância de repensá-la de modo mais integrado. O Tecido Complexo 

Formativo Docente caracteriza-se, portanto, por incoerências entre o modo como a 

formação docente deveria ser, idealmente, e como efetivamente é revelada na 

pesquisa. Desse modo, abarcar duas dimensões importantes desse processo de 

formação (documentos e discursos docentes), permitiu evidenciar o modo como o 

processo formativo docente foi entendido na realidade estudada (SCREMIN, 2014, 

p. 8). 

Assim, de vinte e nove pesquisas encontradas no Estado do Conhecimento sobre as 

investigações desenvolvidas no PPGE/UFSM sobre a formação inicial ofertada nos Cursos de 

Licenciatura da instituição, cinco delas inspiram e influenciam a que pretendo desenvolver, 

pois, na leitura destas, foi possível encontrar metodologias, bibliografias, formas de analisar 

dados e outros elementos importantes que soam como conselhos e dicas na construção de um 

novo estudo. Aí está a importância de trabalhos de levantamentos de produção como este, 

para percebermos que não ―inventamos a roda‖ a cada nova tese ou dissertação e temos muito 

o que aprender com o que já foi criado. 

No universo das pesquisas desenvolvidas no PPGE/UFSM, destaco que não há outra 

investigação que discuta a formação inicial de professores, ofertada nos vinte e dois Cursos de 

Licenciatura da UFSM, a partir da teoria do Imaginário Social. Fato que contribui para a 

justificativa da relevância deste estudo, com o intuito de dialogar com os imaginários dos 

acadêmicos das licenciaturas numa perspectiva instituinte, conhecendo seus perfis e formação 

através de experiências investigativas/formativas que problematizem sobre educação. 
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2 POR UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE REFLITA SOBRE 

IMAGINÁRIO SOCIAL 

Oportunamente está tocando Wave no gramofone ali na sala e esta canção, composta 

por Tom Jobim em 1967, me traz a tranquila sensação de que estou andando por um bom 

caminho e de que não preciso, nem devo, andar sozinha. Então, aqui, vou te contar sobre os 

referenciais teóricos que me acompanham para desenvolver a tese, os principais autores, os 

estudos mais inspiradores, artigos, vídeos, notícias, tudo aquilo que embasa teoricamente a 

discussão que proponho: pensar a formação de professores a partir da teoria do Imaginário 

Social. 

Assim, apresentarei aqui uma análise das obras de Cornelius Castoriadis, sua teoria, o 

que ela propõe e quais são os principais conceitos que devem ser compreendidos. Também 

alguns outros autores que discutiram esta teoria, além de um Estado da Arte
12

 sobre 

Imaginário Social e Educação, no qual realizei um levantamento do que vem sendo produzido 

em periódicos, eventos da área e repositórios de teses e dissertações das três maiores 

universidades públicas do estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso a fim de qualificar a minha 

compreensão sobre o tema, bem como a do leitor desta pesquisa. 

O que apresentarei aqui é a compilação do que estudei para formular a base teórica da 

pesquisa, posso dizer que neste capítulo reuni meus últimos nove anos de aproximações com 

as teorias sobre formação de professores e Imaginário Social, num exercício tão cansativo 

quanto formativo. Assim, convido-os a me acompanharem nesta empreitada teórica, prometo 

tentar fazer com que ela não fique maçante, porém não posso garantir. E, numa tentativa de 

organizar alguns dos conceitos que compõe a teoria do Imaginário Social, dividi-os em três 

blocos e os apresentarei a partir de agora, com o imenso desejo de que tudo se torne claro aos 

olhos do leitor, como, hoje, após muito tempo de estudo, parece claro para mim. Castoriadis 

diz sobre educação ao longo de toda a sua obra e, a partir disso, os três grandes blocos 

teóricos são:  

 O sujeito e sua imaginação radical, onde discutirei os conceitos de homem como 

animal simbólico, imaginário radical, criação, significações imaginárias, magma, 

simbólico e a falaciosa oposição entre real e imaginário. Tudo isso para que 
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 Segundo Joana Paulin Romanowski e Romilda Teodora Ens (2006, p. 39), ―os estudos realizados a partir de 

uma sistematização de dados, denominada ‗estado da arte‘, recebem esta denominação quando abrangem toda 

uma área do conhecimento, nos diferentes aspectos que geraram produções‖.  
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iniciemos nossa caminhada pelas ruas, becos e vielas da constituição do sujeito, 

sua psique e sua transformação em ser social. 

  O imaginário social e suas instituições, após compreendermos porque 

defendemos que o homem é um animal simbólico, passaremos a discussão sobre o 

que é o imaginário social, imaginário social instituído, lógica conjuntista-

identitária, instituições imaginárias sociais e imaginário social instituinte. A fim 

de percebermos que o imaginário social é parte integrante e definidora da 

sociedade e que ele é construído por nós. 

 A instituição imaginária da sociedade, neste momento pensaremos sobre alguns 

conceitos e ações que talvez não tenhamos nos dado conta enquanto sujeitos 

sociais, são eles: sociedade, subjetividade, heteronomia, autonomia e educação.   

Tudo isso, a fim de tornar nossas andanças pelas encruzilhadas dos labirintos do 

imaginário social mais conscientes de que a sociedade é o que fazemos dela.  

 

Este capítulo contém algumas reflexões sobre a educação na ótica do Imaginário 

Social, além de um Estado da Arte sobre esses temas. Então, com esta introdução do que virá, 

convido-os para adentrarem no labirinto comigo, porém não posso dizer que não será 

dolorido, há mais coisas do que estamos acostumados a ver, nas fundações e manutenção dos 

edifícios imaginários de nossas sociedades.  

2.1 O SUJEITO E SUA IMAGINAÇÃO RADICAL 

Cada um de nós é um poço sem fundo, e esse sem fundo está, 

tudo leva a crer, aberto sobre o sem fundo do mundo 

(Cornelius Castoriadis – As Encruzilhadas do Labirinto II). 

 

Iniciemos falando de Ernest Cassirer (2012) e sua proposição de que o homem, apesar 

de ser um animal racional é, também, um animal simbólico. E tudo isso começa com a 

seguinte pergunta: O que é o homem? Ouso dizer que esta pergunta, pode ser uma das mais 

importantes a ser feita para professores, ou futuros professores. Pois conhecer e compreender 

o homem, é de suma importância para conhecer e compreender as nuances do trabalho 

docente.  

Na visão de Sócrates, interpretada por Cassirer (2012, p. 16). 
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Não podemos descobrir a natureza do homem do mesmo modo que podemos 

detectar a natureza das coisas físicas. As coisas físicas podem ser descritas nos 

termos de suas propriedades objetivas, mas o homem só pode ser descrito e definido 

nos termos de sua consciência. Este fato coloca um problema inteiramente novo, que 

não pode ser resolvido por nossos modos costumeiros de investigação.  

Assim, através do pensamento dialógico poderíamos nos aproximar do conhecimento 

sobre o que é o homem. Compreender que uma das chaves para descobrir a natureza do 

homem, apontada por tantos filósofos e educadores, porém, ignorada durante muito tempo na 

escola, está no simbólico e no imaginário (OLIVEIRA; SILVA, 2015). Pois, se partimos do 

princípio que a realidade, e o homem, são coisas heterogêneas, cambiantes, com tantos 

esquemas, formas de vida e organismos diferentes, como poderíamos querer que a educação 

fosse homogênea, padronizada e previsível? Neste sentido, perceber o homem, logo, os 

sujeitos da educação, como animais simbólicos, ao invés de animais puramente racionais, é 

um dos maiores avanços que a educação pode dar. 

Não estamos mais num universo meramente físico, o homem vive em um universo 

simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a religião são partes desse universo. São os 

variados fios que tecem a rede simbólica, o emaranhado da experiência humana. 

Todo o progresso humano em pensamento e experiência é refinado por esta rede, e a 

fortalece. O homem não pode mais confrontar-se com a realidade imediatamente; 

não pode vê-la, por assim dizer, frente a frente. [...] Sua situação é a mesma tanto na 

esfera teórica como na prática. Mesmo nesta, o homem não vive em um mundo de 

fatos nus e crus, ou segundo suas necessidades e desejos imediatos. Vive antes em 

meio a emoções imaginárias, em esperanças e temores, ilusões e desilusões, em suas 

fantasias e sonhos. ―O que perturba e assusta o homem‖, disse Epíteto, ―não são as 

coisas, mas suas opiniões e fantasias sobre as coisas‖ (CASSIRER, 2012, p. 48-49). 

A partir disso, a proposta de Cassirer, que posteriormente será compartilhada por 

Castoriadis (1982), é que comecemos a olhar o homem por outra perspectiva, ampliando a 

definição clássica do homem como animal rationale. As formas de vida e compreensão do 

mundo que os homens têm vão além da razão, pois, antes da razão, necessariamente passamos 

pelo símbolo, e por isso concordamos com os autores que reiteram a importância do ver o 

homem como animal symbolicum. Isso porque, nas artes, cinema, música, literatura, 

encontramos ecos dessa premissa, bem como pontos luminosos que ilustram a importância do 

simbólico na vida dos sujeitos.  

O homem, antes de qualquer outra coisa, é um inventor, inventou seus modos de ser, 

agir, relacionar-se, estar no mundo. Castoriadis (1982) diz que tudo o que acontece no mundo, 

passa primeiro pelo imaginário, onde é tramado nas redes simbólicas da sociedade e passa a 

existir. E é por isso que teorias como essas se fazem tão importantes para a educação 

atualmente, pois já é sabido que o modelo atual de escola fracassou no século XXI. Vemos 
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exaustão de todos os lados, professores, estudantes, gestores, governo, por isso, (re)pensar a 

educação é uma das maiores urgências da atualidade. E neste contexto, ver o mundo pelas 

lentes do imaginário é o que proponho para a tese. Partindo do princípio que ―em resumo, 

podemos dizer que o animal possui uma imaginação e uma inteligência práticas, enquanto que 

apenas o homem desenvolveu uma nova forma: uma imaginação e uma inteligência 

simbólicas
13

” (CASSIRER, 2012, p. 60). 

Entretanto, não há uma maneira única e clara de abarcar o que é o homem, porém o 

imaginário pode apontar caminhos para uma possível compreensão. Isso porque imaginário 

social pode ser entendido como os sentidos construídos por uma sociedade, estes sentidos 

que, além de comporem as ideias dos indivíduos de maneira singular e coletiva, impulsionam 

os mesmos à ação. Esta teoria, elaborada por Cornelius Castoriadis, propõe que a história da 

humanidade é a história do imaginário humano e de suas obras, isso porque ―a linguagem, os 

costumes, as normas, as técnicas não podem ‗ser explicadas‘ através de fatores exteriores às 

coletividades humanas‖ (CASTORIADIS, 2004, p. 129). É como se o imaginário fosse a 

―textura invisível do mundo‖ (CASTORIADIS, 1987, p. 175), desde o princípio das 

sociedades, que, a propósito, são criadas – elas e suas instituições, pelos próprios homens que 

as habitam. 

Mas, para compreendermos bem tudo isso, é importante pensar sobre o homem, o ser, 

o que ele é e de que é capaz, perceber o homem como um animal simbólico, dotado de 

imaginação radical, símbolos e poder de criação. Segundo Castoriadis (2002, p. 129) duas 

características essenciais do homem, sujeito social, são a imaginação e o imaginário social, 

pois, ao mesmo tempo em que o homem é alma e inconsciente, ele é também sociedade, e 

nesta via de mão dupla, ―ele só existe em e por meio da sociedade, de sua instituição e das 

significações imaginárias sociais que tornam a psique apta para a vida‖. 

Uma importante característica do homem, que o constitui ser singular no mundo, é a 

sua imaginação radical (CASTORIADIS, 1999), e é sobre ela que falaremos agora. Esta 

imaginação traz ao ser a potência de fazer ser o que não é no mundo, ou não era até então, é o 

que permite ao indivíduo se representar à sua própria maneira, é o que faz com que se 

construa o que nos rodeia e o que nos funda. 

Consideremos o imaginário do ser humano singular, nele está a determinação 

essencial (a essência) da psique humana. Esta psique é, antes de tudo, imaginação 

radical, na medida em que é fluxo ou torrente incessante de representações, desejos, 

afetos. Esta torrente é emergência contínua. É inútil fechar os olhos ou tapar os 

ouvidos – haverá sempre alguma coisa. Essa coisa se passa ―dentro‖: imagens, 

                                                           
13

 Grifo do autor. 
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lembranças, desejos, temores, ―estados da alma‖ surgem de modo que às vezes 

podemos compreender ou mesmo ―explicar‖ e outras vezes absolutamente não 

(CASTORIADIS, 2004, p. 131). 

Ela, num primeiro momento, cria para o ser humano singular um mundo que possa ser 

partilhado com os outros membros da espécie humana, e numa segunda perspectiva, a 

propriamente psíquica, ela cria um mundo único para o indivíduo, diferenciando-o de todos. 

A partir disso é que a esta imaginação primeira, a esta imaginação radical, se atribui o poder 

de apresentação e de organização humanas e, consequentemente sociais.  

Os seres humanos se definem, antes de tudo, não pelo fato de serem ―racionais‖, 

mas pelo fato de serem dotados de uma imaginação radical. É esta imaginação que 

deve ser domada e dominada pelo processo de fabricação social que, aliás, nunca 

está completamente acabado, como atesta a existência de transgressão em todas as 

sociedades conhecidas (CASTORIADIS, 2004, p. 183). 

Para Castoriadis (2004), a imaginação radical é aquilo que distingue o psiquismo 

humano do psiquismo animal, o que, de fato, nos diferencia como espécie no mundo. E se a 

ela, ele atribui o termo ―radical‖, justifica dizendo que isso se dá por que a criação de 

representações, de afetos, de desejos é possível de ser condicionada, porém, jamais será 

predeterminada. Além disso, esta imaginação primeira dá ao homem a capacidade de criar e 

instituir símbolos, o poder de ver uma coisa em outra, justificando nossa existência como 

animais simbólicos (CASSIRER, 2012), e permitindo-nos construir nossas sociedades e 

relações.  

É utilizando a imaginação radical que nós construímos, ela embasa nossa psique, é a 

fonte de criação em nível coletivo e real, e nestas duas perspectivas, portanto, é preciso que 

esta faculdade seja domada, canalizada, regulada, para que consigamos nos adequar a 

sociedade e a realidade, ou o que chamamos de realidade. Neste sentido, encontramos na obra 

de Nyrma Azevedo estudos que entrelaçam o conceito de imaginação radical de Castoriadis e 

os conceitos de emoção e subjetividade de Henri Wallon (AZEVEDO, 1997, p. 76). Para ela,  

Cada indivíduo ao nascer é submetido a estados emocionais pela própria condição 

de ser humano: ter um corpo sensível num meio estimulador. A apreensão dessa 

sensibilidade é submetida a uma forma de comunicação (linguagem) elaborada pela 

cultura que envolve o indivíduo. Assim, a pessoa que cuida frequentemente o bebê 

transmite para ele as formas de expressar e, mais tarde, comunicar as manifestações 

sentidas no corpo. Posteriormente, também, as percepções da realidade em torno.  

E aqui abre-se um canal de discussão sobre a imaginação radical e a escolarização, um 

dos instrumentos que nossa sociedade utiliza para domesticá-la. 
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Isso se faz por intermédio de sua socialização, durante a qual eles absorvem a 

instituição da sociedade e suas significações, interiorizam-nas, aprendem a 

linguagem, a categorização das coisas, o que é justo e injusto, o que se pode fazer e 

o que não se deve fazer, o que se deve adorar e o que se deve odiar. Quando essa 

socialização se realiza, a imaginação radical é, até um certo ponto, sufocada em suas 

manifestações mais importantes, sua expressão se torna conforme e repetitiva 

(CASTORIADIS, 2004, p. 132). 

Nossas crianças entram na escola aproximadamente aos quatro anos de idade, cheias 

de imaginação, construindo suas concepções de mundo, interagindo com seus símbolos 

próprios, vendo borboletas e tigres na folha em que vemos com um borrão de cor amarela. As 

crianças chegam a escola e cantam, dançam, interagem, se mordem, gritam e choram sem 

vergonha alguma, e fazem amizades sem muito diálogo, pois a brincadeira é seu maior meio 

de comunicação.  

E nós, fechados em nossos imaginários de escola, comportamento e ―domínio de 

classe‖, somos os responsáveis por grande parte da domesticação da imaginação radical da 

criança. O que virou um problema em nossa sociedade, é o quão disciplinadora e castradora a 

escola se tornou, fazendo que após três ou quatro anos frequentando a instituição, as crianças 

já não saibam mais desenhar, brincar ou imaginar coisas diferentes do que os olhos mostram. 

Na necessidade de moldar os pequenos indivíduos para o bom convívio na sociedade que 

instituímos, acabamos ultrapassando os limites e, tristemente, muitas vezes, fechando, quase 

que por completo, a imaginação o radical das gerações.  

E na formação de professores como isso se dá? Até que ponto estimulamos a abertura 

para a criação em nossos acadêmicos? Vejo jovens professores em diversos níveis, atuando 

com práticas quase que medievais, buscando em seus reservatórios da memória uma maneira 

de dar aulas, sem capacidade alguma de criação, atrofiados em sua imaginação criadora. Tire-

lhes a prova, o quadro ou o data-show e o que você tem? Pouco, ou nada. 

É porque há imaginário radical que há instituição, mas o que nossas instituições estão 

fazendo conosco? Ou melhor, de que forma nós estamos criando as nossas instituições? É 

importante termos em mente que é esta imaginação primeira que cria os esquemas 

fundamentais que sustenta a constituição do conhecimento, é ela que nos fornece ao tempo 

todo hipóteses, modelos, ideias e imagens. Assim, é imprescindível que nas escolas, na 

formação inicial e continuada de nossos professores, pensemos sobre esta capacidade criadora 

do homem, que por muito tempo foi deixada de lado. Capacidade esta que permite que os 

homens criem o mundo a seu modo, o instituam e que ao mesmo tempo, molda os homens à 

cara do mundo.  
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O autodesenvolvimento do imaginário radical como sociedade e como história – 

como o social-histórico – faz-se e só pode fazer-se em e pelas duas dimensões do 

instituinte e do instituído. A instituição no sentido fundador, é criação originária do 

campo social-histórico – do coletivo anônimo – que ultrapassa como eidos, toda 

―produção‖ possível dos indivíduos ou da subjetividade. O indivíduo – e os 

indivíduos – é instituição, instituição de uma vez por todas e instituição cada vez 

diferente, em cada sociedade diferente (CASTORIADIS, 1987c, p. 121). 

As duas dimensões que Castoriadis cita acima, o instituinte e o instituído, será tema de 

nossa conversa mais adiante, agora, gostaria de chamar atenção para o que nos habilita a 

instituir, uma outra habilidade humana, fruto direto da imaginação radical, nossa capacidade 

de criação. Pois, é nosso poder de criação, a partir do imaginário radical, que nos permite 

criar de uma forma e não de outra, criar sempre e a partir do que estava lá, ou não. Criamos 

nossos símbolos, mitos, imaginários, regras, valores, instituições como: tempo, sociedade, 

escola, religião, tudo o que existe foi criado por nós, e por nós é mantido, ou não. 

A história é criação: criação de formas totais de vida humana. As formas sociais-

históricas não são ―determinadas‖ por ―leis‖ naturais ou históricas. A sociedade é 

autocriação. ―Quem‖ cria a sociedade e a história é a sociedade instituinte, em 

oposição à sociedade instituída: sociedade instituinte, isto é, imaginário social no 

sentido radical. A auto-instituição da sociedade é a criação de um mundo humano: 

de ―coisas‖ e de ―realidade‖ de linguagem, de normas, valores, modos de viver e de 

morrer, objetivos pelos quais vivemos e outros pelos quais morremos – e, 

obviamente, em primeiro lugar e acima de tudo, ela é a criação do indivíduo humano 

no qual a instituição da sociedade está solidamente incorporada (CASTORIADIS, 

1987b, p. 280). 

A partir do momento em que nos damos conta que as formas sociais são determinadas 

por nós, é impossível não mudarmos nossas perspectivas de ação. Ao saber que pertencemos a 

sociedade instituinte e, ao mesmo tempo, a sociedade instituída, e que é possível escolher qual 

postura adotaremos. Ainda, sobre criação devemos lembrar que o essencial dela não é a 

descoberta, mas a constituição de algo novo, ―e no plano social, que é aqui nosso interesse 

central, a emergência de novas instituições e de novas maneiras de viver, também não é uma 

‗descoberta‘, é uma constituição ativa‖ (CASTORIADIS, 1982, p. 162). 

Então, como surgem as novas formas sociais e históricas? Através da capacidade de 

criação humana. Criação esta que sua ausência faz com que caiamos no que Castoriadis 

(1987b) chama de ontologia herdada, quando só reproduzimos o que está, quando estamos 

fechados no comodismo da repetição do mesmo, sempre o mesmo, em todos os âmbitos da 

vida humana e social. Como obra do imaginário radical, a criação constrói o imaginário 

social, e a autocriação da sociedade se desdobra em história, para o bem, ou para o mal, pois o 

mesmo homem compôs Allegro, ou criou a Matemática, criou também Auschwitz ou 

idealizou o massacre do Carandiru.   
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E quando criamos algo, estamos de certa forma destruindo outro, quer seja um modo 

de agir, uma tendência de vestir, uma metodologia nova, nada mais é como antes, depois que 

outro foi criado, pois algo da completude do que existia foi rompido para dar espaço para o 

que veio. E esta criação nunca é a partir do nada, sempre há algo que antecede, inspira ou 

subsidia, e é por isso que chamamos a nossa criação de criação ex nihilo.  

Essa criação é ex nihilo: quando a humanidade cria a instituição ou a significação, 

ela não ―combina elementos‖ que teria encontrado esparsos diante dela. Ela cria a 

forma instituição, e em e por essa forma ela se cria a si mesma enquanto 

humanidade (outra coisa do que uma assembleia de bípedes). Criação ex nihilo, 

criação da forma, não quer dizer criação cum nihilo, sem ―meios‖ e sem condições, 

sobre tábula rasa (CASTORIADIS, 1987c, p. 61). 

Tanto a criação, quanto a imaginação radical e o imaginário social, posteriormente, 

vão além do uso comum que se faz destas palavras, e uma das grandes contribuições de se 

compreender as teorias propostas por Castoriadis, está no ressignificar tais conceitos. Pois a 

imaginação/criação não é apenas a competência de combinar elementos dados para produzir 

outra coisa de uma forma já dada, ela é a capacidade de colocar novas formas. Além disso, 

toda a criação é sempre influenciada por: condições externas (sociedade); condições históricas 

(história social); condições internas (psique); condições intrínsecas (necessidade de 

coerência).   

Tais teorias nos mostram que não poderá jamais haver esgotamento do pensável, 

porém, a humanidade não está salva de passar por períodos de declínio e de letargia criativa 

nestes tempos de bem-estar material e de recebimento de imagens e informações instantâneas 

e pouco duráveis. E preocupantemente vivemos um tempo em que deixamos nossas crianças 

recebendo imagens repetidas com estímulos sonoros durante horas e que os dois livros mais 

vendidos na Feira do Livro de uma cidade universitária são livros para colorir. Isso mesmo, 

livros para pintar dentro dos desenhos já feitos por computadores e impressoras. Paro e penso, 

estamos atrofiando nossa libido formandi, ou seja, nosso desejo de criação (CASTORIADIS, 

2002). 

E aí voltamos a falar de educação, e formação de professores, pois me pergunto se não 

estamos passando por um período de letargia criativa em nossos sistemas de ensino. No caso 

de nossa cidade, por exemplo, uma cidade universitária que forma dezenas de licenciados, 

especialistas, mestres e doutores em educação todos os anos, não deveria ter suas escolas 

públicas como referências dentro do estado? 

Claro que existem outros fatores que influenciam isso, não desconsidero as políticas 

públicas – que a própria sociedade criou –, nem o baixo salário dos docentes que não estimula 
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os que são, nem atrai os que podem ser – salário que nós mesmos instituímos –, muito menos, 

no Rio Grande do Sul, a insistente mudança de governo a cada quatro anos, fator que não 

permite uma consolidação de programas ou ações – governos que nós mesmos elegemos e 

destituímos. A própria lógica das instituições na qual os sujeitos submetem-se a viver de 

forma heterônoma, deixando que a lógica institucional comande suas ações, naturalizando-as.  

Mas voltando em nosso trabalho como formadores de formadores, a partir de quais 

imaginários os estudantes dos cursos de licenciatura da UFSM estão sendo formados? Nossos 

cursos estimulam ou atrofiam a libido formandi dos jovens futuros professores? Há espaço 

para a criação na universidade? Esta atividade criadora, se é que ela existe, chega até as 

escolas? Vivemos um dilema e não podemos resolvê-lo sozinhos, é preciso que voltemos 

nosso olhar para nossa capacidade de criação. Só podemos achar outros rumos no coletivo, 

mas antes, este coletivo deve despertar de seu sono e pôr em prática o que é capaz.  

A história humana é criação. Ela é, antes de mais nada, autocriação sob todos os 

seus aspectos, separação da humanidade da pura animalidade, separação jamais 

terminada e ao mesmo tempo insondável. Esta autocriação se manifesta pelo 

estabelecimento de formas de ser sem equivalente, ―modelos‖ ou ―causas‖ no 

mundo pré-social. Essas formas são a linguagem, os utensílios, as normas 

instituídas, as significações, os tipos antropológicos etc. O mesmo acontece com as 

formas globais particulares que a sociedade assume em diferentes lugares e 

diferentes épocas: tupi-guarani ou hebraica, grega ou medieval na Europa, assíria ou 

burocrático-capitalista (CASTORIADIS, 2004, p. 181). 

Quando os gregos criaram a filosofia, ou quando os europeus instituíram a Revolução 

Industrial, isso não se deu por tendências naturais ou espontâneas da sociedade e da história, 

tudo foi criado a partir do que existia, numa nova conjuntura. E essas criações mudaram a 

história das coisas, acarretaram uma ruptura social radical e frente a tais exemplos, impossível 

não pensar que também é possível mudarmos nossa educação instituída. Já que nós criamos 

nossas instituições, criamos também nossos símbolos, a partir do magma das nossas 

significações imaginárias. Isso porque,  

A história é impossível e inconcebível fora da imaginação produtiva ou criadora, do 

que nós chamamos o imaginário radical tal como se manifesta ao mesmo tempo e 

indissoluvelmente no fazer histórico, e na constituição, antes de qualquer 

racionalidade explícita, de um universo de significações (CASTORIADIS, 1982, 

p. 176). 

Tais significações são chamadas de imaginárias ―porque elas não correspondem a – e 

não se esgotam em – referências e elementos ‗racionais‘ ou ‗reais‘, e porque são introduzidas 

por uma criação‖ (CASTORIADIS, 1987b, p. 239), e, também de sociais, porque ―elas 

somente existem enquanto são instituídas e compartilhadas por um coletivo impessoal e 
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anônimo‖. E estas características compõem o termo que discutiremos a partir de agora, as 

significações imaginárias sociais. 

Nas palavras de Castoriadis (1982, p. 168), ―a diferença entre natureza e cultura não é 

mais a simples diferença de sabor entre o cru e o cozido, ela é um mundo de significações‖. 

Tais significações estão no sentido, nos mitos, nos costumes, nas leis, elas são o conteúdo, o 

tom e o ritmo de todas as sociedades. Pois, elas só existem criando significações imaginárias, 

aquilo que não percebemos sempre, mas que está em tudo. 

Assim, o Deus hebraico, cristão ou islâmico; ou a mercadoria. Ninguém jamais viu 

uma mercadoria: vemos um carro, um quilo de bananas, um metro de tecido. É a 

significação imaginária social mercadoria que faz funcionar esses objetos da 

maneira como funcionam numa sociedade mercantil. Impercebível imanente, pois, 

para um filósofo, Deus é imanente à sociedade que crê em Deus, mesmo quando ela 

o considera transcendente (CASTORIADIS, 2002, p. 134). 

Compreendendo o que são as significações imaginárias sociais, é importante ter em 

mente que elas possuem três principais funções, que são: estruturar as representações do 

mundo; designar as finalidades das ações; e estabelecer os tipos de efeitos característicos das 

sociedades. E, a partir disso, é possível perceber que sem elas não pode haver ser humano, 

pois elas instituem as sociedades, ditam o que está por fazer, o que dever ser feito o que não 

deve e constituem as diferentes formas culturais de vida.  

É possível traduzir estas três funções em ―representações, finalidades e afetos‖, e dizer 

que elas concretizam as sociedades e as instituições. Com isso, podemos dizer que são elas 

que organizam, articulam e constroem cada sociedade como ela é, elas criam a sociedade e o 

mundo desta sociedade, influenciando também a psique dos indivíduos, ao comporem seus 

valores, usos e costumes.  

Entre as significações instituídas por cada sociedade, a mais importante é sem 

dúvida a que concerne à própria sociedade. Todas as sociedades que conhecemos 

tiveram uma representação de si mesma como alguma coisa (o que, entre parênteses, 

demostra bem que se trata de significações imaginárias): nós somos o povo eleito; 

somos os gregos em oposição aos bárbaros; somos os filhos dos Pais fundadores; ou 

os súditos do rei da Inglaterra (CASTORIADIS, 2002, p. 149). 

No nosso caso, ―nós somos brasileiros e não desistimos nunca‖, ou ―nós somos 

brasileiros e sempre podemos dar ‗um jeitinho‘‖, ―nós somos o país do futebol‖. Estas são 

algumas significações de nosso país, que influenciam, mesmo que não percebamos isso, nosso 

cotidiano. E por que as significações também são criações do homem, elas não partem do 

nada, elas são constituídas na imaginação radical, ao mesmo tempo em que a constituem, 

fazendo com que adotemos alguns modelos de vida e ideologias, e não outros.  
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O mundo social, independente do lugar no Planeta, é sempre constituído e articulado 

em função de um determinado sistema de significações, e isso é o que Castoriadis (1982) 

chama de imaginário efetivo. E é a partir deste imaginário que podemos compreender as 

escolhas que as sociedades fazem para si, as leis que institui e os símbolos que adota. Os atos, 

os objetos, as funções, as atitudes, o certo e o errado, o bonito e o feio, o que deve ser feito e o 

que deve ser renegado, tudo isso são elementos do mundo de significações que cada sociedade 

constrói.  

Há, portanto, uma unidade da instituição total da sociedade; observando-a mais de 

perto, descobrimos que essa unidade é, em última instância, a unidade e coesão 

interna do tecido imensamente complexo de significações que impregnam, orientam 

e dirigem toda a vida daquela sociedade e todos os indivíduos concretos que, 

corporalmente, a constituem. Esse tecido é o que eu chamo de magma das 

significações imaginárias sociais trazidas pela instituição da sociedade considerada, 

que nela se encarnam e, por assim dizer, a animam. Tais significações imaginárias 

sociais são, por exemplo: espíritos, deuses, Deus; polis, cidadão, nação, Estado, 

partido; mercadoria, dinheiro, capital, taxas de juros; tabu, virtude, pecado, etc. mas 

também: homem/mulher/criança, tais como são especificados numa sociedade dada. 

Para além das definições puramente anatômica ou biológicas, homem, mulher e 

criança são o que são mediante as significações imaginárias sociais que os fazem ser 

assim (CASTORIADIS, 1987b, p. 239). 

Assim, a instituição de uma sociedade, só se dá pelas instituições de suas 

significações, pois são elas que dão sentido a tudo o que está dentro e fora, ela é quem faz as 

coisas existirem como tais coisas, e não outras, e atribui sentido ao que existe, das mais 

diversas maneiras. Fato que nos leva a compreender que é o imaginário – pois as significações 

são, à grosso modo, o conteúdo do imaginário – que versa, permanentemente, sobre nossas 

posturas frente a vida, diz sobre qual é o nosso deus, quais são as roupas da moda, nossos 

ritos de passagem e quais datas comemoramos com feriados. Porém, mesmo com todo este 

poder, as significações possuem uma fragilidade e ela está em sua existência cambiante. 

Como já foi dito, somos seres dotados do potencial de criação a partir do imaginário radical e 

isso nos permite construir, e modificar, as significações de uma sociedade.  

Ainda sobre este conceito, Castoriadis (1987b) faz uma provocação interessante ao 

dizer que a imagem que uma sociedade tem do mundo e a imagem que a sociedade tem dela 

mesma são duas faces de uma mesma coisa, pertence ao mesmo magma de significações. E a 

partir disso penso que nosso sistema educacional brasileiro é, de fato, a imagem da 

significação que temos de nossa sociedade. Os professores, brasileiros, não desistem nunca, 

os governantes, brasileiros, sempre dando ―jeitinhos‖, tapando furos e trazendo soluções 

paliativas, os jovens, brasileiros, tristemente conformados que o país é assim e a solução é 

afundar-se no mundo virtual, que é tão imaginário quando o outro, mas menos concreto.   
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É interessante refletir sobre quais são significações imaginárias sociais que sustentam 

a educação no Brasil. Quais seriam elas? Professores heróis, ou corujas escabeladas e com 

olheiras? Escolas como espaço de liberdade, ou escola como presídios, cheias de grades para 

quem está dentro não sair e, para quem ela mesma excluiu, não entrar furtivamente na 

madrugada? Quais significações sustentam nossos imaginários de aula, de ser professor, de 

ser aluno? A educação entrou num declínio criativo nas últimas décadas e está difícil conter 

esta queda vertiginosa, mesmo que existam boas, porém esparsas, soluções ousadas e criativas 

nas escolas do país. 

Isto não é senão uma outra maneira de dizer que há uma crise das significações 

imaginárias sociais, que elas não fornecem mais aos indivíduos as normas, os 

valores, os pontos de referência, as motivações que lhes permitam fazer funcionar a 

sociedade, mantendo-se eles mesmos, bem ou mal, em um ―equilíbrio‖ suportável (a 

―desgraça banal‖ que Freud opunha à ―miséria neurótica‖) (CASTORIADIS, 2002, 

p. 21). 

A teoria aponta que nosso tempo tem sofrido com esta crise das significações 

imaginárias, bem como com a apatia criadora. Nossos velhos mitos modernos já nos são como 

roupas que não cabem mais, porém, o que alguns filósofos chamam de pós-modernidade, 

ainda não se instaurou por completo. As respostas da igreja já não suprem as necessidades da 

fé, a maquinaria das escolas já não apraz aos jovens e professores, a mercadoria é tão pouco 

durável que nem sabemos o tempo do intervalo entre o novo e o usado e a compra de outro 

novo. É urgente que surjam novas significações, em todas as esferas, para que os imaginários 

do século XXI produzam sujeitos mais condizentes com a atualidade.  

Compreender, e mesmo simplesmente captar o simbolismo de uma sociedade, é 

captar as significações que carrega. Essas significações só aparecem veiculadas por 

estruturas significantes; mas isso não quer dizer que elas se reduzem a isso nem que 

daí resultem de maneira unívoca, nem enfim que por elas sejam determinadas 

(CASTORIADIS, 1982, p. 166). 

Falar em significações imaginárias sociais requer também – e este será o último 

conceito deste subcapítulo –, falar em símbolos, pois toda a significação possui seus próprios 

símbolos e é através deles que ela passa do virtual para o real. O universo simbólico é o que 

traduz as significações, as torna visíveis e cada símbolo instituído, ultrapassa seu significado 

inicial, ele se torna dispositivo de outras significações, carregados de funcionalidade e 

imaginário. Em suma, é possível dizer que tudo o que constitui o mundo social-histórico, está 

indissociavelmente ligado ao simbólico, porém, não se esgota nele. Ou seja, os atos reais ou 

coletivos, os produtos materiais, o trabalho, o consumo, a guerra, o amor, a natalidade, não 

são, necessariamente, símbolos, mas são impossíveis fora de uma rede simbólica. 
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Por exemplo, podemos considerar a linguagem como uma das primeiras manifestações 

do simbólico na sociedade, pois é através dos seus diversos símbolos que os sujeitos se 

comunicam com eficiência, mudando totalmente o curso de toda a humanidade. Os mitos e, 

depois, a religião, são outras instituições criadas pelos homens, com base num universo de 

significações imaginárias e símbolos. Pois, ao mesmo tempo em que todos nós sabemos que 

Prometeu trouxe o fogo aos homens, sabemos também que Deus criou o mundo em sete dias. 

A sociedade constitui sempre sua ordem simbólica num sentido diferente do que o 

indivíduo pode fazer. Mas essa constituição não é ―livre‖. Ela também deve tomar 

sua matéria no ―que já existe‖. [...] Todo simbolismo se edifica sobre as ruínas dos 

edifícios simbólicos precedentes, utilizando seus materiais – mesmo que seja só para 

preencher as fundações de novos templos, como o fizeram os atenienses após as 

guerras médias. Por suas conexões naturais e históricas virtualmente ilimitadas, o 

significante ultrapassa sempre a ligação rígida a um significado preciso, podendo 

conduzir a lugares totalmente inesperados (CASTORIADIS, 1982, p. 147). 

Criamos e recriamos nossos símbolos, à medida que nossas significações também vão 

sendo modificadas. Por exemplo, na educação, quais são nossos principais símbolos? O 

quadro negro, o X vermelho ao lado das questões da prova, o arco da universidade, a 

professora coruja desgrenhada? O que atualmente representa simbolicamente nossa educação? 

Gens (2006), num estudo muito interessante investiga os símbolos e mitos que 

envolvem a profissão docente no Brasil e surpreendentemente, ou nem tanto, acaba 

concluindo que somos os principais mantenedores deste trágico imaginário que envolve o ser 

professor. Ao entrevistar professores atuantes, num determinado momento era solicitado que 

eles falassem um animal-símbolo que os representasse, como profissionais e a relação deles 

com sua profissão,  

Os animais mais citados, em ordem decrescente ditada pelo número de indicações, 

foram o ―burro‖, o ―cachorro‖, a ―coruja‖, o ―leão‖, o ―macaco‖, a ―formiga‖, o 

―papagaio‖, a ―águia‖, a ―abelha‖. Uma ligeira verificação dos resultados poderia 

causar constrangimento, já que, entre os animais citados, há os que, nos discursos 

sociais, são tidos como marcas de desprestígio, assim como o ―burro‖, o animal-

símbolo que mais indicações recebeu. Tal resultado pode parecer, à primeira vista, 

agressivo, rude, aviltante, difamatório, mas, em contraponto às explicações dos 

participantes da pesquisa, ele materializa o misto de indignação e revolta que se 

traduz em uma espécie de alerta para o terrível desfecho a que poderia estar exposta 

a carreira do magistério (GENS, 2006, p. 91-92 – grifos do autor). 

Pensar o animal ―burro‖ como símbolo do professor é, mesmo que dolorido, motor de 

muitas reflexões, pois o burro é um animal que carrega grandes fardos, é obstinado e suporta 

muito mais do que outros animais. Gens (2006) ainda aponta que alguns professores colocam 

atributos como ―burro-de-carga‖ à imagem, o que caracteriza o grande desgaste dos docentes 

e a consciência de seus fardos, ao optarem pela profissão, e por seguirem nela. Outros 
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animais-símbolos também são interessantes de serem observados, por exemplo, o leão e a 

coragem, a formiga e o trabalho coletivo e pequenino. Além da clássica coruja, que está 

presente muito mais pela simbologia das licenciaturas que carrega há muito tempo, do que por 

ser um animal, de fato, presente no cotidiano, à ponto de inspirar uma imagem comparativa.  

Quase uma década depois, Rech (2014) desenvolveu uma pesquisa no Curso de 

Pedagogia – Licenciatura Plena (Diurno), da Universidade Federal de Santa Maria, na qual, 

através de questionário, imagens e entrevistas investigou as significações imaginárias dos 

acadêmicos do primeiro semestre acerca da profissão de professor. E o que chama atenção 

nesta pesquisa, e por isso a trago aqui, são as imagens-símbolos que o estudo apresenta como 

recorrentes nas redes sociais. Nas palavras da autora,  

Vale ressaltar que o que me provocou a pesquisar as significações imaginárias em 

relação a docência a partir de imagens aconteceu quando acessei meu Facebook e 

deparei-me com a seguinte imagem: 

 
Imagem 12: Professor no final do ano. 

Fonte: Facebook. 

Ao observá-la, imediatamente, pensei ―eu não quero ficar desse jeito, afinal, não foi 

por isso que eu escolhi ser professora‖. A partir disso, comecei a pesquisar outras 

imagens que retratavam a profissão docente e o professor e pensei que esta seria 

uma forma interessante de problematizar a situação docente nos dias de hoje, pois a 

mídia é atualmente a principal reprodutora de ideologia e a população que, não 

preparada para o bombardeio de informações que esta transmite, acaba assimilando 

uma infinidade de significações, sem contestá-las, aceitando-as como verdades 

imutáveis. Retomando o Imaginário Social, a mídia aparece como o instituído, o 

pronto e acabado (RECH, 2014, p. 25). 

A partir de um levantamento na rede social Facebook, a pesquisa ainda mostra 

imagens como: uma professora com braço quebrado e olho roxo, sendo coagida pelos alunos a 

escrever no quadro repetidas vezes ―não devo reprovar meus alunos‖, enquanto eles brigam, 

fumam, namoram, etc; um professor maltrapilho que chega correndo na sala de aula e diz aos 

alunos que precisa dar aula rápido porque ainda tem que estar em outras escolas para garantir 

a sobrevivência; e duas imagens em que, na primeira os pais repreendem seu filho pelas notas 

baixas e, na segunda, os pais repreendem a professora pelas notas baixas dos filhos; entre 

outras imagens, tirinhas e textos que exprimem os símbolos e significações atuais em relação 

à docência.  
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Frente às imagens, percebe-se nas falas das sujeitas da pesquisa, um misto de 

desânimo e desejo. Desânimo pelo imaginário instituído sobre a docência, que parte da 

realidade dos baixos salários, da precariedade das escolas, além do grande desprestígio que se 

vê, atualmente, na profissão. E, por outro lado, desejo, de mesmo assim ser professor e traçar 

uma história diferente para o que se apresenta hoje nas imagens e nos símbolos que permeiam 

a docência.  

Portanto, compreender a docência a partir de sua dimensão simbólica é 53ast-la a 

partir do entendimento de que esta é uma construção que nos faz sujeitos de 

emoções, de razões, de desejos e paixões. A aproximação dos sentidos construídos 

nos faz penetrar num campo onde se articulam significações imaginárias que nos 

provocam a percorrer caminhos sinuosos, o campo do visível e do invisível, o que se 

mostra e o que está oculto, o dizível e o indizível. Os sentidos construídos se 

materializam nos símbolos, nos mitos, nos ritos legitimados e sancionados pela 

sociedade, atualizando-se nos diferentes momentos históricos, atualizando, assim, o 

Imaginário Social (RECH, 2014, p. 63). 

Ao problematizar os símbolos da docência presentes nas redes sociais, Rech (2014) dá 

visibilidade àquilo que muitas vezes tem nos passado despercebido, o fato de que a cada 

curtida, a cada compartilhamento, estamos corroborando para a manutenção de um imaginário 

deprimente sobre a profissão. Imaginário este que Gens (2006) acusa praticamente uma 

década antes, quando em sua pesquisa mostra que os docentes veem no burro-de-carga um 

símbolo do ser professor. Mas devemos ter em mente que tais significações, e seus 

respectivos símbolos, são anteriores as pesquisas, ela apenas os indicam, infelizmente o 

desprestígio da profissão é de longa data, mas como homens, dotados do potencial de criação, 

ainda podemos instituir novos símbolos e reescrever a história.   

Contudo, neste subcapítulo pretendi apresentar ao leitor alguns dos conceitos iniciais 

da teoria do Imaginário Social (CASTORIADIS, 1982), aqueles que são a base para 

compreender os que virão a seguir. Iniciamos com a imaginação radical, aquela que torna 

possível que os seres componham seu mundo próprio, depois passamos para a criação, o que 

possibilita que a partir do que imaginamos, possamos criar nossas formas de vida em 

sociedade. Também falamos sobre as significações imaginárias sociais, que nada mais são do 

que o que dita as atitudes, valores e normas do ser e da sociedade, e por último, o simbólico, o 

universo de símbolos que permitem que nosso imaginário passe do virtual para real. 

Em resumo, é a imaginação radical quem nos dá o conteúdo de nossas criações e, 

juntas, elas compõem nossas significações imaginárias sociais que moldam nossa maneira de 

ser e estar no mundo social, atitudes e valores que expressamos através de ações e símbolos. 
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Assim, as significações imaginárias sociais e os símbolos, juntos, constituem nosso próximo 

tema de estudo o imaginário social. 

2.2 O IMAGINÁRIO SOCIAL E SUAS INSTITUIÇÕES 

Não há ―leis‖ regendo o imaginário social, 

suas fases de desabrochamento ou suas fases de evanescência 

(Cornelius Castoriadis – As Encruzilhadas do Labirinto VI). 

 

Existem várias definições possíveis para imaginário, por exemplo, o que só existe na 

imaginação, o que é contrário ao real, o que é quimérico, o que é fictício, ilusório, inexistente, 

etc. Porém, falaremos de outra delas, a partir do proposto por Cornelius Castoriadis, este texto 

apresenta o que é Imaginário Social, teorização que se distingue das outras definições. 

Aquilo que, a partir de 1964, denominei o imaginário social – termo retomado 

depois e utilizado um pouco a torto e a direito – e, mais genericamente, o que 

denomino o imaginário, nada tem a ver com as representações que circulam 

correntemente sob este título. Em particular, isso nada tem a ver com o que algumas 

correntes psicanalíticas apresentam como ―imaginário‖: o ―especular‖, que, 

evidentemente, é apenas imagem de e imagem refletida, ou seja, reflexo, ou, em 

outras palavras ainda, subproduto da ontologia platônica (eidolon), ainda que os 

utilizem o termo ignorem sua origem. O imaginário não é a partir da imagem no 

espelho ou no olhar do outro (CASTORIADIS, 1982, p. 13 – grifo do autor). 

Determinado o imaginário de que falamos, diferenciando-o do senso comum a partir 

da palavra, ainda é preciso esclarecer que este imaginário social, é o que Castoriadis chama de 

imaginário segundo. Este é fruto do imaginário radical (o primeiro) aliado à capacidade de 

criação dos homens, que constroem significações imaginárias e símbolos que constituem o 

que chamamos aqui de imaginário social. Teoria que abarca também ―imaginário social-

histórico e sociedade instituinte, magma, interdependência e distinção do conídico e do 

poiético ideias matrizes indeterminavelmente fecundas, temas ignorados ou ocultados pelo 

pensamento herdado‖ (CASTORIADIS, 1987b, p. 15). 

O que Castoriadis chama de ―pensamento herdado‖, é o instituído numa sociedade 

heterônoma, é também a filosofia tradicional de Kant, Heidegger, Hegel, entre outros, que 

ignoram os domínios do simbólico e o excluem, por muito tempo, da cena filosófica-

reflexiva. Então, tendo em mente o lugar de onde falamos, partimos à compreensão mais 

aprofundada do que é imaginário social, ―autocriação da sociedade como tal e do campo 

histórico como tal: nem ‗sujeito‘, nem ‗coisa‘, nem ‗conceito‘‖ (CASTORIADIS, 1987b, 

p. 11). 
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Imaginário porque a história da humanidade é a história do imaginário humano e de 

suas obras. História e obras do imaginário radical, que surge a partir do momento em 

que há uma coletividade humana: imaginário social instituinte que cria a instituição 

em geral (a forma instituição) e as instituições particulares da sociedade 

considerada, imaginação radical do ser humano singular (CASTORIADIS, 2004, 

p. 127). 

Imaginário social é algo que tem o poder de instituir, no, e através do coletivo, 

significações imaginárias sociais, instituições e símbolos, que, ao mesmo tempo em que criam 

a sociedade como ela é, por ela são criados como eles são. É o imaginário social que faz 

existir a sociedade com suas culturas, ritos, mitos, costumes, normas, instituições, e tudo mais 

que a sustenta e compõe. Ou seja, vivemos no, e para o, imaginário, não há pensamento que 

não passe pelas significações, nem leitura de mundo que não parta do universo simbólico 

instituído. 

Esse imaginário social que cria a linguagem, que cria as instituições, que cria a 

própria forma da instituição – que não tem sentido na perspectiva da psique singular 

– nós só podemos pensá-lo como a capacidade criativa do coletivo anônimo, que se 

realiza a cada vez que os seres humanos se reúnem, e assume uma figura singular, 

instituída para existir (CASTORIADIS, 2002, p. 130). 

Composto por significações e símbolos, os imaginários criados por cada sociedade, 

fazem existir um mundo no qual elas se constituem, ao instituírem seus sistemas de normas e 

instituições no sentido mais amplo do termo. Instituem também, seus valores, orientações e 

finalidades, da vida individual e coletiva. Por exemplo, a maneira com que a polis grega era 

organizada passava pelo imaginário social da época, bem como todos os costumes da Idade 

Média que foram ditados pela Igreja Católica dizendo o que era certo ou errado, da mesma 

forma que, na modernidade, organizamos nossas fábricas e escolas a partir da novidade que 

surgia, o capitalismo. 

Não há nada de visual no imaginário social, ele não é criação de imagens, mesmo que 

muitos dos seus símbolos se mostrem nas pichações das cidades, aquilo não é o imaginário e 

sim uma manifestação dele. As criações do imaginário social, por exemplo, os deuses, as 

regras, o capitalismo, o tempo, nada disso é visível, nem audível, e por isso dizemos que o 

imaginário é aquilo que é significável, é aquilo que faz, e dá, sentido. E aí faço alusão ao que 

já foi dito anteriormente, como o imaginário é o significável, é através dos símbolos que ele 

passa do virtual para o real.  

Outra questão importante que devemos nos deter, é que, depois de criadas, as 

significações imaginárias sociais e as instituições, uma vez estabelecidos os símbolos que 

representam determinadas ideias e coisas, isso tudo se cristaliza e passa a existir na sociedade, 
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constituindo o que Castoriadis (1982) chama de imaginário social instituído. Imaginário este 

que representa o que está posto, ao mesmo tempo que assegura a reprodução, a continuidade 

das formas sociais e dos modos individuais.  

Este imaginário social instituído é o conjunto de significações, símbolos, mitos, 

formas, normas, ações e instituições que compõem uma sociedade como ela é no momento 

exato; ele dura o tempo que transcorre até uma mudança histórica, radical ou parcial, ocorrer 

naquele meio. O instituído é o que está posto, é as coisas como elas são, é o vigente, ou seja, 

vivemos sob o jugo do imaginário que instituímos e sua lógica conjuntista-identitária.  

Vemos imediatamente que a própria existência da sociedade, como fazer coletivo 

organizado, é impossível sem uma tal lógica em uso. Qualquer que seja aliás o tipo e 

o conteúdo da organização global e detalhada do mundo e de si mesma, instituídos 

pela sociedade; quaisquer que sejam as significações imaginárias que a subtendem e 

o fluido mágico, mítico, religioso que a percorre; qualquer que seja o modo de 

pensamento que a acompanha (―pré-lógico‖, por ―participação‖, etc.), o fazer social 

pressupõe sempre e se refere a ―objetos‖ (no sentido mais lato desse termo) distintos 

e definidos, componíveis e decomponíveis, definidores e indefiníveis por 

―propriedades‖ bem fixadas (CASTORIADIS, 1987a, p. 274). 

Estas ―propriedades bem fixadas‖ é o que sustenta um imaginário instituído, sua lógica 

conjuntista-identitária o organiza e o mantém, auxiliando no fechamento do imaginário das 

sociedades. Esta lógica enraíza-se na instituição da sociedade e traduz as necessidades 

funcionais-instrumentais da mesma entre o determinado e o necessário, além de tornar 

possível a presentificação das significações imaginárias sociais. Ou seja,  

Não pode haver sociedade humana sem um componente funcional. É o campo da 

lógica conjuntista-identitária (conídica), o leigen e o teuchein. Não pode haver 

sociedade sem aritmética, nem sociedade em que os utensílios não tenham efeitos 

determinados sobre a matéria que se trabalha, em que as instituições não possuam 

uma certa funcionalidade, uma coerência conjuntista-identitária (CASTORIADIS, 

2004, p. 149). 

A lógica conjuntista-identitária potencializa o que o imaginário instituído tem de 

funcional e a partir disso constrói a sociedade como ela é, influenciando diretamente na 

criação das instituições imaginárias sociais. Mas o que é uma instituição? É uma rede 

simbólica que combina componentes funcionais e imaginários e institui-se materialmente na 

vida social (CASTORIADIS, 1982). Essas se constituem a maneira do imaginário de cada 

sociedade, produzindo os sujeitos e influenciando no cotidiano, são compostas também de 

significações imaginárias e símbolos, sua principal característica é que elas são construídas a 

partir do imaginário, mas se solidificam no real.  
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Para Castoriadis (2004) existe a instituição primeira da sociedade, que diz respeito ao 

fato da sociedade criar a ela mesma e, a cada vez que faz isso, o faz criando instituições 

animadas por significações imaginárias sociais específicas a si. Por exemplo, a sociedade 

grega se constituiu de maneira diferente da sociedade egípcia, que era diferente da sociedade 

hebraica; a sociedade francesa institui-se de outra forma ainda, forma diferente da sociedade 

americana e, atualmente, nenhuma mais é como era antes; são outras e, mesmo assim, 

possuem suas raízes distintas. Outro exemplo é que, apesar de nossa colonização portuguesa, 

a sociedade brasileira carrega características que só ela tem e que compõem sua instituição 

primeira, aquilo que é só dela e a torna única.  

Esta instituição primeira se articula e se instrumenta em instituições segundas 

(CASTORIADIS, 2004), que podem ser divididas em duas categorias básicas, as 

transistóricas e as específicas. As transistóricas são as que possuem um caráter abstrato, por 

exemplo, a linguagem, que é diferente em cada sociedade, mas não há nenhuma que não a 

possua; outro exemplo é o indivíduo, que é um tipo concreto e diferente em cada sociedade, 

mesmo que todas possuam um determinado tipo de indivíduo. Já as específicas são 

determinadas por cumprirem um papel central nas sociedades, ter uma importância vital para 

a mesma e influenciar, direta ou indiretamente, todas as suas significações imaginárias. Por 

exemplo, a polis grega, instituição esta que dita toda a forma de vida naquela sociedade e 

outro exemplo pode ser a empresa capitalista que dominou, e talvez ainda domine, as 

sociedades modernas. Em resumo, utilizando as palavras de Castoriadis, ―tais instituições 

segundas, aquelas que são transistóricas e aquelas que são específicas, tecidas juntas, dão em 

cada caso a textura concreta da sociedade considerada‖ (CASTORIADIS, 2004, p. 170).  

Sendo assim, em todo o mundo, em todos os períodos históricos, os seres humanos se 

socializaram de alguma forma e só se socializaram porque interiorizaram a instituição daquela 

sociedade, por mais rudimentar que fosse. É isso que os tornou seres humano, os 

diferenciando dos outros seres vivos. Além disso, é importante dizer que interiorizar uma 

instituição, significa submeter-se a ela, criá-la e ser criado por ela, crer na instituição e se 

constituir a partir desta crença. 

A crença está onde há ser humano, indivíduo ou coletividade. É impossível viver 

sem uma crença pragmática no ser-assim e no curso regular das coisas do mundo. 

Essa crença, sem dúvida, a partilhamos com todo ser vivo – mesmo se somos os 

únicos para quem ela é mais ou menos explícita e consciente. Mas, para os humanos, 

essa crença vai além do ser perceptível das coisas do mundo e de suas relações. Ela é 

também, sobretudo, crença nas significações que mantém o mundo, a sociedade, a 

vida e a morte dos indivíduos. Ela é a contrapartida subjetiva da instituição 

imaginária da sociedade (CASTORIADIS, 1999, p. 140). 
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As instituições produzem os indivíduos e moldam suas crenças a partir das 

significações imaginárias e dos símbolos que a compõem, assim esses indivíduos não são 

apenas capazes de, mas obrigados a reproduzir a instituição e o que ela acredita, muitas vezes 

de forma intolerante às outras sociedades. E é desta forma que Castoriadis (1987b) explica a 

existência do racismo, pois, dependemos da crença em nossas instituições para existirmos, faz 

com que as instituições ―dos outros‖ sejam, para nós, estranhas, monstruosas e inferiores. 

Desta forma, podemos entender o porquê de as sociedades serem tão fechadas em suas 

instituições, princípios, leis, imaginários; elas são feitas do mesmo barro dos homens que as 

constroem e perpetuam. E, também, é por isso que em muitos momentos, mesmo criticando a 

sociedade como ela está posta, somos os maiores defensores da manutenção das instituições e, 

mesmo sem nos darmos conta, nos fechamos para o imaginário instituinte. Isso porque, as 

instituições são criações do homem, mas são criações cegas, no momento em que as pessoas 

não se dão conta que criam, nem que são livres para isso. 

Algumas vezes os indivíduos confundem o fato de que não pode haver sociedade sem 

instituições, com a ideia de que as instituições são criadas por algum tipo de fonte 

transcendente, o que dificulta ainda mais a mudança do que está instituído, ou a aceitação ao 

diferente. Em outros casos, as pessoas embarcam tanto na descoberta de que a sociedade é 

criada e mantida pelos próprios indivíduos que tentam exaustivamente mudá-la, sem 

compreender que toda nova instituição, assim como as antigas, requer tempo de maturação, 

criação, aceitação, movimento, mudança e só então se consolida.   

Uma sociedade ama as suas instituições ou as detesta? Em suma: será que os 

homens e as mulheres podem se apaixonar pelas ideias de liberdade, de igualdade, 

de justiça – de autonomia? Dir-se-ia que, hoje, estão bem longe disso. Mas é 

inegável, por outro lado, que tal paixão ocorreu frequentes vezes ao longo da 

história, a ponto de levá-los a sacrificar a vida àquelas ideias (CASTORIADIS, 

1987b, p. 272). 

Cada instituição, e suas significações imaginárias, criam e são criadas pelo mundo da 

sociedade a que pertencem e isso faz com que elas apenas existam a partir de uma 

necessidade daquele povo, o que reitera o seu caráter funcional. Por exemplo, para explicar as 

chuvas, as secas, o fogo, os povos antigos criaram os mitos, instituições imaginárias com 

caráter simbólico e funcional; tempos depois, insatisfeitos com tais explicações, a partir do 

exercício da reflexão e da observação, os gregos criaram a filosofia, ainda na busca por 

explicar o mundo físico a sua volta, a filosofia, como outra instituição; a história corre e outra 

instituição é criada, ainda com a função de explicar o mundo e a natureza, a ―deusa‖ de 

grande parte da atualidade, a ciência.  
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Avancemos um pouco mais. Quais são as ―funções‖ da instituição? A instituição 

social é, em primeiro lugar, fim de si mesma, o que também quer dizer que uma de 

suas funções essenciais é a autoconservação. A instituição contém dispositivos 

incorporados que tendem a reproduzi-la ao longo do tempo e das gerações, e até 

mesmo, de maneira geral, impõem essa reprodução com uma eficácia que, se 

pensarmos bem, surge como miraculosa. Mas isso só pode ser realizado pela 

instituição se ela cumprir outra de suas ―funções‖, a saber, a socialização da psique, 

a fabricação de indivíduos sociais apropriados e convenientes. No processo de 

socialização da psique, a instituição da sociedade pode, deixando de lado as 

trivialidades, fazer quase tudo; mas há também um número mínimo de coisas que ela 

não pode deixar de fazer, que lhe são impostas pela natureza da psique. É claro que 

ela deve fornecer à psique ―objetos‖ de derivação de pulsões ou de desejos; que ela 

deve também fornecer-lhes polos identificatórios. Mas, acima de tudo, ela deve 

fornecer-lhe sentido (CASTORIADIS, 1987b, p. 440). 

A instituição é o que marca, e permite, a hominização e, a partir dela, os indivíduos se 

tornam o que são e conhecem aquilo que faz sentido para a sua sociedade. É isso que explica, 

por exemplo, um bebê que nasce na China, ser trazido para o Brasil ao primeiro mês de vida, 

ser criado aqui e não conhecer absolutamente nada da cultura chinesa; foi nesta sociedade 

instituída que ele foi hominizado e são os valores dela os que ele segue, independente do país 

de nascimento. Quer dizer, somos sujeitos puramente construídos pela instituição imaginária 

da sociedade a qual pertencemos, pois a instituição é que fornece o ―sentido‖ aos indivíduos 

socializados. Uma das principais funções do imaginário social é dar sentido e a distinção 

sentido/validade é indispensável na instituição de qualquer sociedade.  É a partir daí que se 

estabelece o que é correto/incorreto, lícito/proibido, bonito/feio e outros dualismos. Assim, a 

validade das instituições é quase sempre inquestionável e inquestionada, porém, pisamos em 

terreno perigoso quando reconhecemos, através da reflexão e do pensamento autônomo, que 

somos praticamente obrigados a viver a instituição e o que para ela faz sentido, mesmo que 

em determinados momentos não concordemos com isso.  

O funcional é tudo aquilo que obedece a necessidades vitais ou físicas e a 

imposições lógicas. A produção como tal pertence, em geral, ao funcional. Mas os 

objetivos últimos da produção nunca são ―funcionais‖, pois não há nenhuma 

sociedade humana que produza apenas para se conservar. Os cristãos construíram 

igrejas. Os primitivos muitas vezes pintaram desenhos no corpo ou no rosto. Essas 

igrejas, pinturas ou desenhos nada servem, elas pertencem ao poiético. Bem 

entendido, elas ―servem‖ para muito mais do que ―servir para qualquer coisa‖: 

servem, muito mais importante que todo o resto, para que os humanos possam dar 

um sentido ao mundo e a suas vidas. É este o ―papel‖ do poiético (CASTORIADIS, 

2004, p. 149). 

O que queremos salientar aqui é que o caráter funcional de qualquer instituição é tão 

importante quanto a sua face imaginária, ou simbólica, pois não há instituição puramente 

funcional, nem uma que se instituía apenas a partir dele. Por exemplo, em minha dissertação 

de mestrado investiguei sobre o imaginário social instituído sobre o tempo – o tempo como 
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uma instituição imaginária social – e como este influencia a docência na contemporaneidade 

(SILVA, 2013).  

Para Castoriadis (1982) existem dois tempos, o tempo identitário – aquele que é 

marcado pelos ponteiros do relógio –, e o tempo imaginário – o tempo da significação que 

ultrapassa as medidas formais estabelecidas. E nós, sujeitos sociais criadores e criaturas da 

sociedade instituída, vivendo entre estes dois tempos, pois, ao mesmo tempo em que 

consultamos o relógio para saber quanto tempo ainda temos de sono nessas frias manhãs de 

inverno, parece que aqueles vinte minutos a mais na cama passaram tão rápidos como se 

fossem um.  

No caso da docência, a atuação destes dois tempos não se dá de forma diferente. 

Pensar a formação docente na atualidade requer olhar para os professores nas suas 

singularidades, nas suas vidas cotidianas e perceber que o docente que trabalha vinte, 

quarenta, sessenta horas semanais no magistério, antes de tudo é uma pessoa e vive envolto 

num tempo instituído. E, a partir daí, refletir a educação está envolta num imaginário social 

instituído, pois, como sinaliza uma das participantes da pesquisa: 

Como educadora, nua e cruamente o ano é constituído de 200 dias letivos, começa 

no dia do 1º dia de aula e aí percorre um tempo que se mistura com aulas, provas, 

testes, vida pessoal e se encerra com avaliações finais, relatórios finais, e o tão 

esperado descanso pessoal, com o fim do ano letivo (Clarissa) (SILVA, 2013, 

p. 112). 

Em falas assim podemos perceber o imaginário instituído sobre o tempo na docência e 

compreender do que estamos falando. O instituído versa sobre as coisas como elas estão, não 

necessariamente como elas são, pois no imaginário não há espaço para o eterno, tudo é 

criação incessante. Por isso, esperançosamente, gostaria que uma pesquisa futura ouvisse da 

voz dos professores outras significações acerca do tempo na docência, que não seja a de falta 

de tempo e excesso de atividades.  

Sempre há, sempre deve haver um tempo identitário (conídico), cuja coluna 

vertebral é o tempo calendário, que estabelece pontos de referência e durações 

comuns e públicas, que pode ser medido em linhas gerais, e que se caracteriza 

essencialmente pela repetição, a recorrência e equivalência. Mas o tempo social é 

sempre, e sempre deve ser também, e isso é mais importante, tempo imaginário. O 

tempo nunca é instituído como um intermediário puro e neutro ou receptáculo 

permitindo a coordenação externa das atividades. O tempo é sempre dotado de 

significação. O tempo imaginário é o tempo significativo e o da significação 

(CASTORIADIS, 1992, p. 275). 

O imaginário instituído sobre o tempo é, além de uma construção social, uma 

instituição que rege as vidas dos sujeitos envolvidos naquele meio. E, pensar sobre o tempo e 

suas dimensões requer compreender que o mesmo, assim como hoje está, foi criado pelos que 
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vieram antes, mas é mantido assim por nós, pois sua organização atual é fruto dos 

movimentos sociais. Neste caso, cronológico e o simbólico se entrelaçam constantemente, 

dando ritmo as atividades humanas. 

Como deve ser o mundo, em si mesmo, para que essa variedade surpreendente e 

ilimitada de edifícios imaginários possa ser erigido. A única resposta possível é: o 

mundo deve ser tolerante e indiferente com relação a todas essas criações. Ele deve 

poder dar lugar a todas, e não impedir, favorecer ou impor qualquer uma dentre elas 

em comparação com outras. Resumindo: o mundo deve ser privado de sentido. 

Somente porque não há significação intrínseca do mundo, os humanos deveram e 

puderam dotá-lo dessa variedade extraordinária de significações fortemente 

heterogênea (CASTORIADIS, 1987c, p. 278-279). 

Em outras sociedades, a relação das pessoas com o tempo é diferente, pois cada uma 

institui suas significações a seu modo e ser consciente disso não nos dá espaço para muitas 

reclamações. No caso da formação de professores isso não é diferente, pois países como 

Coreia do Sul, Finlândia e Japão, além do maciço investimento no aumento dos salários dos 

docentes, tornando a profissão mais atrativa socialmente, aumentaram também o tempo de 

duração de todos os seus cursos de formação inicial de professores, exigindo que os docentes 

tenham, no mínimo, mestrado para atuar na educação básica, além de ampliar o tempo e a 

qualidade dos cursos e ações de formação continuada para os já atuantes (MARTINS; 

SANTOMAURO; RATIER, 2008). 

Nestes países, o imaginário instituído sobre o tempo e a docência é outro, e ele não foi 

sempre assim, foi transformado com o empenho coletivo e a força do novo conceito que 

discutiremos, o imaginário social instituinte.  

A sociedade é obra do imaginário instituinte. Os indivíduos são feitos, ao mesmo 

tempo que eles fazem e refazem, pela sociedade cada vez instituída: num sentido, 

eles são a sociedade. Os dois polis irredutíveis são o imaginário radical instituinte – 

o campo de criação social-histórico – de um lado, e a psique singular de outro lado 

(CASTORIADIS, 1987c, p. 123). 

E de antemão dizemos que esse poder instituinte não pode jamais ser explicitado 

completamente, pois ele fica em parte escondido nos recônditos da sociedade. Ele é a ação do 

homem a partir do seu potencial de criação ex nihilo, e por isso não se esgota, nem se fecha, 

nem se deixa definir unicamente. Essa criação, a qual se dá o nome de imaginário instituinte, 

não pode ser pensada como obra de apenas um, ou alguns poucos indivíduos, pois ela é obra 

do imaginário coletivo anônimo, e seu poder de construir o novo.  

É através desta dimensão do imaginário social que podemos compreender o 

nascimento das sociedades, suas mudanças ao longo do tempo, bem como as instituições que 

elas criam, ou seja, o imaginário instituinte é o motor da evolução histórico-social. Frente a 
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isso, a crença de que os únicos fatores determinantes das sociedades são os naturais, 

biológicos e puramente racionais, cai por terra, dando espaço para outra maneira de perceber 

os movimentos sociais e seus sujeitos, ao passo que admitimos esta vis formandi, que 

Castoriadis (2004, p. 130), chama de poder instituinte.  

Perguntam-me sempre: o que é esse tal de imaginário instituinte: É a imaginação de 

quem? Mostre-nos os indivíduos que... ou os fatores que... etc. Mais precisamente, 

trata-se de uma faculdade constitutiva das coletividades humanas e, de uma maneira 

mais geral, do campo social-histórico. O que eriça e irrita, nesse caso, os 

representantes da filosofia herdada, como, aliás, aqueles da ciência estabelecida, é a 

necessidade de reconhecer o imaginário coletivo, assim como, de resto, a 

imaginação radical do ser humano singular, como uma potência de criação. Criação 

aqui quer dizer criação ex nihilo, o fazer-ser de uma forma que não estava lá, a 

criação de novas formas de ser.  

Por termos imaginação radical e capacidade de criação, instituímos nossa sociedade 

como ela é e, ao longo do tempo, vamos modificando-a de acordo com as nossas 

necessidades. Exemplos disso podemos ver claramente em nossos livros de história da 

educação, no período de transição entre a Idade Média e a Modernidade, pois, referindo-se ao 

fim da primeira, Cambi (1999, p. 192) escreve: 

Também, do ponto de vista educativo, as propostas mais significativas do século já 

estão além da Idade Média: com Dante Alighieri (1265-1321), com quem o vulgar 

se afirma como língua artística, ainda que ele teorize a superioridade do latim; a 

ideia de Estado se laiciza em Monarquia (1312); a pedagogia vem dramatizada na 

Divina comédia, que fixa um itinerário de purificação espiritual através de uma 

viagem ideal alimentada por uma profunda paixão pelo homem; com o já lembrado 

Petrarca e a sua redescoberta dos antigos, postos como modelos (literários, mas 

também éticos), a sua exaltação da disciplina moral  e a sua oposição à Escolástica; 

com Giovanni Boccaccio (1313-1375) e a retomada do estudo do grego; com o 

Studio florentino, criado em 1321, que chamou para ensinar o grego Manuele 

Crisolora (1350-1415), o qual teve longa continuação, embora organizasse o ensino 

segundo o modelo de pergunta-resposta caro aos escolásticos.  Entre crises dos 

modelos escolásticos e afirmação de novas perspectivas em direção ao humanismo 

consuma-se – também no terreno educativo – aquele ―outono da Idade Média‖ que, 

na realidade, foi uma época na qual duas ordens culturais vieram cruzar-se, diluindo-

se uma na outra e ativando-se uma pela, e contra, a outra.  

Após referenciar o fim do período Medieval e suas implicações para a educação, o 

autor define a Modernidade e as mudanças que ela trouxe consigo através das revoluções 

econômica, política, social e ideológico-cultural. No tocante a educação, sobre o início desta 

época os livros nos trazem que ela segue outro modelo de formação do homem, baseado na 

nova conjuntura social.  

Mudam assim os fins da educação, destinando-se esta a um indivíduo ativo na 

sociedade, liberado de vínculos e de ordens, posto como artifex fortunae suae e do 

mundo em que vive; um indivíduo mundanizado, nutrido de fé laica e aberto para o 

cálculo racional da ação e suas consequências. Mas mudam também os meios 
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educativos: toda a sociedade se anima de locais formativos, além da família e da 

igreja, como ainda da oficina; também o exército, também a escola, bem como 

novas instituições sociais (hospitais, prisões ou manicômios) agem em função do 

controle e da conformação social, operando no sentido educativo; entre essas 

instituições, a escola ocupa um lugar cada vez mais central, cada vez mais orgânico 

e funcional para o desenvolvimento da sociedade moderna: da sua ideologia (da 

ordem e da produtividade) e do seu sistema econômico (criando figuras 

profissionais, competências das quais o sistema tem necessidade) (CAMBI, 1999, 

p. 198-199). 

Na transição da Idade Média para a Modernidade, ocorrem inúmeras mudanças sociais 

e, dentro delas, mudanças educacionais. Os estudiosos de História da Educação não atribuem 

essas mudanças aos movimentos instituintes da sociedade, mas nós, leitores de Castoriadis e 

sua teoria sobre o Imaginário Social, nunca mais conseguimos ―ler‖ a história de outra 

maneira, se não a percebendo como a força do poder de criação dos homens e de seu 

imaginário instituinte, que constitui os imaginários instituídos em cada época da humanidade. 

O que fez com que o modelo escolástico de educação entrasse em crise e desse espaço 

para a escola disciplinadora que valorizava a ciência e a experiência científica? De que forma 

a Igreja deixou de ser a controladora de tudo e todos, e a família e a escola ocuparam o lugar 

de instituições mais importantes da sociedade?  Por que a educação deixou de ter como foco a 

formação do ―bom cristão‖ e passou a preocupar-se com a formação do ―cidadão‖? Essas três 

perguntas podem ser respondidas da mesma maneira: porque a sociedade criou/pensou um 

novo modelo, fez um movimento instituinte e se reconfigurou a partir disso, transformando o 

que antes era criação e imaginário instituinte, no imaginário instituído. Ou seja,  

O imaginário social ou a sociedade instituinte é na e pela posição-criação de 

significações imaginárias sociais e da instituição; da instituição como 

―presentificação‖ dessas significações e destas significações como instituídas. A 

imaginação radical é na e pela posição-criação de figuras como presentificação de 

sentido e de sentido como sempre figurado-representado. A instituição da sociedade 

pela sociedade instituinte apoia-se no primeiro estrato natural do dado – e encontra-

se sempre (até um ponto de origem insoldável) numa relação de recepção/alteração 

com o que já tinha sido instituído (CASTORIADIS, 1982, p. 414). 

Esta instituição imaginária da sociedade cobre tudo de sentido, tudo surge e se mantém 

a partir dela, está incluído em sua rede de significações imaginárias sociais e só assim poderá 

fazer sentido. As sociedades se instituem a seu modo e, num esforço similar ao da instituição, 

se movimentam rumo ao instituinte e reconfiguram-se. Esse processo é contínuo e 

imperceptível; muitas vezes, agimos com base no imaginário instituído, criamos o instituinte 

dentro dele e, enquanto o instituinte toma o seu espaço como instituído, não percebemos este 

movimento na maioria das vezes.  
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Em outros casos, mais isolados, porém, mais rápidos, acontece uma quebra do 

fechamento social, uma grande ruptura e, em pouco tempo e de maneira bem perceptível, 

institui-se novas significações. As duas maneiras são possíveis, umas mais impactantes, outras 

mais silenciosas, o importante é o fato de que nosso poder de criação está sempre em 

exercício. E nisso tudo, a imaginação desempenha um papel central no momento em que 

questiona as verdades estabelecidas e propõe novas significações, a partir da imaginação 

radical. 

Em resumo, o imaginário social é o conjunto de símbolos e significações imaginárias 

que constituem uma sociedade e, enquanto determinado imaginário está vigente, ele se chama 

imaginário social instituído. O imaginário social instituído constrói a sociedade, dita as 

significações imaginárias da mesma e funda as instituições imaginárias sociais, instituições 

estas que tem um caráter funcional e outro simbólico, podendo ser divididas entre primárias e 

secundárias, estas últimas dividem-se ainda em transistóricas e específicas, todas com sua 

base, a partir da lógica conjuntista-identitária. Porém é necessário compreender que toda a 

instituição, assim como o imaginário social, possui sua maior fragilidade no fato de serem 

mutáveis, ou seja, por serem criação e criadoras dos homens, estão ambos submetidos aos 

movimentos do imaginário social instituinte, aquele que tem o poder de transformar o que 

está posto e estabelecer outros/novos imaginários e instituições. 

2.3 A INSTITUIÇÃO IMAGINÁRIA DA SOCIEDADE  

A autonomia da sociedade pressupõe, evidentemente, 

a admissão explícita do fato de que a instituição da sociedade é auto-instituição 

(Cornelius Castoriadis – As Encruzilhadas do Labirinto II). 

 

A cada passo que damos, adentramos ainda mais nos labirintos da teoria do Imaginário 

Social e assim, aos poucos, vamos nos dando conta de sua imensidão e importância. 

Aprendemos que, de certa forma, a história só é possível da forma com que se desenvolveu, 

porque não há nenhuma voz que ruge atrás das nuvens, e sim, porque tudo o que existe é 

criação humana e criador do mesmo homem. A sociedade é uma instituição imaginária 

primária e ela só pode existir se uma série de funções forem preenchidas, por exemplo, 

produção, educação, gestão, organização, porém, ela vai além disso, ela não se reduz ao 

preenchimento de tais funções. 
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Dizemos isso porque as sociedades vão além, elas encaram seus problemas e se 

constroem a partir da ―natureza‖ – significações imaginárias – de cada uma; ainda inventam e 

definem para si mesmas, outras maneiras, outras necessidades e se reconstroem de tempos em 

tempos. E a partir disso, Castoriadis propõe uma pergunta, ―Por que é no imaginário que uma 

sociedade deve procurar o complemento necessário para sua ordem?‖ (CASTORIADIS, 1982, 

p. 156). Podemos dizer que isso ocorre por ser o imaginário o extrato criador das sociedades, 

e só a partir dele ela constrói suas significações, símbolos e instituições, visando estabelecer a 

ordem social e sanar as necessidades. 

A história é criação, em larga medida indeterminada. A instituição da sociedade não 

decorre de leis – ―naturais‖, ―racionais‖, ou o que se queira. Ela é obra da 

imaginação social instituinte. A sociedade, em todos os casos, institui-se a si mesma; 

mas ela oculta essa auto-instituição representando-a para si como a obra dos 

―ancestrais‖, dos deuses, de Deus, da Natureza, da Razão – ou das ―leis da história‖, 

como acontece no marxismo (CASTORIADIS, 1987b, p. 21). 

Castoriadis (1982, p. 164) utiliza uma metáfora muito oportuna para falar sobre isso: 

ele diz que a humanidade tem fome, sempre teve fome, de alimento, de vestimentas, de novas 

vestimentas a cada estação, de automóveis, de guerras, de televisão, de poder, de santidade. 

Ele ainda diz que a humanidade sempre teve fome de ascetismo e libertinagem, além de fome 

de festas e de planetas e descobertas e, complementa, escrevendo que ―é preciso uma boa dose 

de cretinismo para pretender que ela inventou todas essas fomes porque não conseguia comer 

e fazer amor suficientemente‖. Com isso, compreendemos que a história é sim criação, porque 

a sociedade é criação e a humanidade tem fome de criar. 

Normas, valores, linguagem, instrumentos, funções, tudo isso são o que compõem as 

instituições das sociedades e essas instituições segundas é o que a mantém reunida, existente. 

Ainda, podemos dizer que o conjunto das instituições segundas de uma sociedade, sejam elas 

transistóricas ou específicas, são o que Castoriadis (1987b) vai chamar de instituição da 

sociedade como um todo, quer dizer, elas que dão cor, forma, textura e cheiro as sociedades e 

as fazem ser como são, instituírem seu próprio mundo, no qual, evidentemente, elas criam os 

sujeitos e são criadas por eles. 

E quando falamos em sociedade a partir destas teorias, quatro fatores são 

indispensáveis de serem analisados (CASTORIADIS, 1987c, p. 128-129), são eles: 

1. A sociedade instituída adapta-se a tudo o que puder acontecer: 

A sociedade cria seu mundo, ela o investe de sentido, faz provisão de significação 

destinada a suprir com antecedência tudo o que aparecer. O magma de significações 
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imaginárias socialmente instituídas absorve potencialmente tudo o que poderia 

acontecer; e, a princípio, não pode ser surpreendido ou pego desprevenido. (Ibidem) 

2. A psique é a chave da maleabilidade do homem: 

A sociedade fabrica indivíduos a partir de um material primeiro, a psique. Que 

devemos admirar mais: a plasticidade quase total da psique em relação à formação 

social que a subjuga, ou sua capacidade invencível de preservar seu núcleo monádico 

e sua imaginação radical, anulando por aí, pelo menos parcialmente, a escolaridade 

sofrida perpetuamente? (Ibidem) 

3. Não há sociedade isolada, o que há é racismo entre elas: 

Apenas excepcionalmente – nunca? – a sociedade é única ou isolada. (Ibidem) 

4. Nenhuma sociedade escapa do imaginário e suas interfaces: 

A sociedade nunca pode escapar dela mesma. A sociedade instituída sempre é 

trabalhada pela sociedade instituinte; sob o imaginário social estabelecido sempre 

corre o imaginário radical. (Ibidem) 

 

Isso tudo nos mostra claramente os definidores da instituição imaginária das 

sociedades, o fato de elas serem adaptáveis, de influenciarem a nossa psique, não serem, 

jamais, isoladas e não escaparem do imaginário. A instituição da sociedade e as significações 

imaginárias que elas carregam sempre se desenvolvem a partir desses fatores e de duas 

dimensões bases que são indissociáveis, a conjuntista-identitária (lógica) e a imaginária 

(símbolos e significações).  

Porém, apesar de toda sociedade ser a causa, a origem e o fundamento de si mesma, 

esta premissa nem sempre é reconhecida por ela, muitas sociedades não reconhecem sua 

origem auto-instituinte e atribuem a criação à Deus, aos deuses, à Alá. Esta não visão 

atrapalha o desenvolvimento saudável das sociedades, pois ver a si mesma como criação e 

criadora, fonte de sua instituição, é o que dá mais força aos movimentos instituintes e a 

alteração das instituições e imaginários. Durante muitos anos a própria teoria do Imaginário 

Social foi excluída da filosofia por isso, por não atribuir o poder de criação à Deus.  

Então, compreendemos que o mundo social-histórico é um mundo de sentidos, 

significações e símbolos, construído a partir do imaginário e das instituições. Este mundo 

sustentado pelas formas – e forças – instituídas, penetra no âmago do psiquismo humano, 

modelando o homem na quase totalidade de suas manifestações.  

―Para si mesma‖, a sociedade não é jamais uma coleção de indivíduos efêmeros, 

substituíveis, vivendo em um dado território, falando uma mesma língua, praticando 
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―exteriormente‖ os mesmos costumes. Ao contrário, esses indivíduos ―pertencem‖ a 

esta sociedade porque eles participam de suas significações imaginárias sociais, de 

suas ―normas‖, ―valores‖, ―mitos‖, ―representações‖, ―projetos‖, ―tradições‖, etc., e 

porque eles partilham (quer saibam eles ou não) a vontade de ser desta sociedade e 

de fazê-la ser continuamente (CASTORIADIS, 2002, p. 20). 

A sociedade vê os indivíduos como pertencentes a ela porque eles partilham as suas 

significações e isso ocorre, porque nenhuma sociedade é possível (duravelmente) se não 

possui uma adesão mínima dos seus indivíduos população a suas instituições e a suas 

significações imaginárias. O projeto social é sustentado pelos sujeitos fabricados por ele, 

sujeitos esses que contribuem para sua mudança ou manutenção, muitas vezes de maneira 

inconsciente, pois a sociedade humaniza a psique selvagem dos homens. 

Psique esta que até o momento da ―hominização‖ pela sociedade instituída é bruta e 

desfuncionalizada, depois passa a viver em um complexo de coerções e limitações. Este 

processo é importantíssimo para o psicológico dos sujeitos, sua psique renuncia ao 

egocentrismo e subordina seus desejos às regras de conduta. E assim, o sujeito ―construído‖, 

continua o projeto ao qual foi destinado, a manutenção da instituição imaginária da sociedade 

que ele pertence. Em troca disso, ao trabalho de manutenção do imaginário, a sociedade e a 

instituição fornecem ―sentido‖ a vida dos indivíduos.   

A construção de seu mundo próprio por cada sociedade é, na essência, a criação de 

um mundo de significações, suas significações imaginárias sociais, que organizam o 

mundo natural (pré-social, ―biologicamente dado‖), instauram um mundo social 

próprio de cada sociedade (com suas articulações, regras, intenções etc.), 

estabelecem os modos como os indivíduos humanizados e socializados devem ser 

fabricados e instituem os motivos, valores e hierarquias da vida (humana) social 

(CASTORIADIS, 2004, p. 366). 

A coletividade somente pode existir a partir do imaginário social, suas instituições, 

seus símbolos e significações e, muitas vezes, depois de criados, esses componentes do 

imaginário instituído aparecem para a coletividade como dados (pelos antepassados, pelos 

deuses, por Deus, pela natureza, pela razão, pelas leis da história, pelos mecanismos da 

concorrência, etc.), e não são refletidos no cerne de sua criação. E assim tornam-se fixas, 

sagradas e rígidas, contribuindo para autoperpetuação da sociedade, pelas mãos dos sujeitos 

conformados e, para falar sobre esse sujeito produzido e conformado, Castoriadis reflete sobre 

heteronomia. 

A heteronomia é encontrada em sociedades primitivas, na verdade em todas as 

sociedades primitivas, embora não se possa falar propriamente de uma divisão entre 

camadas dominantes e camadas dominadas nesse tipo de sociedade. Em que 

consiste, então, a heteronomia de uma sociedade primitiva? Ela consiste no fato de 

que as pessoas acreditam firmemente (e não podem não acreditar) que a lei, as 



68 

 

instituições de sua sociedade não são (nem poderiam ser) sua própria obra, mas lhe 

foram outorgadas, de uma vez para sempre, por outrem: os espíritos, os ancestrais, 

os deuses, ou seja lá quem for (CASTORIADIS, 1987b, p. 39). 

O termo, sociedade heterônoma que Castoriadis usa, é explicado pelo autor da 

seguinte forma, ―aquela que o nomos – a lei, a instituição – é dado por outrem – o heteros‖ 

(2002, p. 185). Isso porque, nós sabemos que a lei nunca é dada por outro ser, ou entidade, ela 

é sempre criação social, porém, este ―nós‖ é restrito, pois a grande maioria da população das 

sociedades atribui a criação da instituição a algum ser extra-social, ou algum poder que escapa 

ao agir dos seres humanos. Assim, é evidente que a intangibilidade, a perenidade da sociedade 

instituída se fortifique, no momento em que os indivíduos acreditam que a mudança não 

depende deles.  

Como se pode questionar a lei, quando a lei foi dada por Deus; como se pode dizer 

que a lei dada por Deus é injusta, quando justiça não é nada mais que um dos nomes 

de Deus, assim como verdade não é nada mais que um dos nomes de Deus –, ―pois 

Tu és a Verdade, a Justiça e a Luz‖? (CASTORIADIS, 2002, p. 185). 

O caráter heterônimo de qualquer sociedade está no fato de que os indivíduos 

pertencentes a ela, não se reconhecem como criadores da mesma. Assim, percebemos que a 

instituição de uma sociedade heterônoma é idêntica a instituição de uma sociedade religiosa, 

pois elas não visam o desenvolvimento autônomo, e sim a uniformidade e o conformismo das 

significações imaginárias. Elas julgam as suas leis intocáveis, acreditando que as mesmas não 

foram criadas por elas mesmas e, assim, engendram-se cada vez mais na escuridão da 

ignorância e atrofiam o poder de criação dos seus sujeitos; se fecham para os ―ventos‖ do 

imaginário instituinte, pois para elas, ele significa a morte. 

Entretanto, por mais fechada em suas significações que uma sociedade possa ser, por 

serem criadas pelos homens, todas elas possuem um poder de auto-alteração e este 

movimento pode ser muito lento, quase imperceptível, mas sempre existente. Ele se manterá 

pelo tempo em que existirem as sociedades, pois está indissociavelmente ligada à natureza 

dos homens e de suas instituições. Isso porque a instituição imaginária da sociedade, assim 

como todas as outras instituições são, na verdade, feitas de significações socialmente 

sancionadas; e só passam a existir a partir do momento em que os seres humanos a adotam e 

põem em ação.  

A partir disso, Castoriadis (2004) nos diz que existem, a grosso modo, dois tipos e 

auto-alteração, uma delas é lenta e não consciente, acontece ininterruptamente em todas as 

sociedades e é ocultada por suas instituições. Esta primeira acontece principalmente em 
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sociedades que também ocultam sua auto-instituição, as sociedades heterônomas. O segundo 

tipo de auto-alteração seria aquele em que as sociedades mudam de forma importante e rápida 

―no curso da qual uma intensa atividade coletiva, investida de um grau mínimo de lucidez, 

visa a mudar as instituições e o conseguem‖ (p. 183). Estes últimos, encontramos em nossos 

livros de História como os períodos revolucionários.  

Um exemplo mais geral do que estamos falando pode ser percebido pelo imaginário 

social difundido na Idade Média, através da educação cristã. O campo social educativo é 

central na manutenção do mundo medieval e ele é reiterado pelas múltiplas vias da 

escolástica, que unia a fé cristã à razão, sempre dando ênfase aos designíos de Deus. Isso tudo 

contribuiu para que esta sociedade fosse, durante muitos séculos, altamente heterônoma, que 

as pessoas queimassem na fogueira aquelas de se distinguiam e tentavam gritar pela 

autonomia, e que em todas as instituições de ensino houvesse uma única lição: Deus quis 

assim.  

E aí levanta-se outra questão importante, a relação entre heteronomia e ódio do outro, 

pois ambos têm uma raiz comum. O fechamento do imaginário de uma sociedade faz com que 

as pessoas busquem, cada vez mais, viver apenas de suas certezas, as certezas instituídas pelas 

significações e perpetuadas pelos sujeitos, causando extremismos, fanatismos e ódio a 

qualquer ser que se apresente de forma diferente. E assim, ao longo da história, de um jeito ou 

de outro, de forma física ou simbólica, as sociedades heterônomas assassinaram o diferente, 

as pessoas, as ideias, ou as pessoas e suas ideias.  

E o que é o contrário da sociedade heterônoma? Qual seria a outra ―saída‖? 

Castoriadis aponta o caminho pela ideia da constituição das sociedades baseadas na 

autonomia, cientes de que suas instituições, suas leis, suas normas, são obras dela mesma, seu 

produto. 

Eu direi que uma sociedade é autônoma não somente quando sabe que faz as suas 

leis, mas quando está em condições de questioná-las explicitamente, da mesma 

forma, direi que um indivíduo é autônomo se ele pôde instaurar uma outra relação 

entre seu inconsciente, seu passado, as condições nas quais vive – e ele mesmo 

enquanto instância reflexiva e deliberante (CASTORIADIS, 2002, p. 187). 

Muito raras são as sociedades autônomas, ou os indivíduos autônomos, a autonomia é 

aquilo cuja presença, digamos virtual, deve estar suposta no início de uma análise ou de um 

movimento histórico-social, esta vontade de ser livre. E esta presença virtual da autonomia, 

este desejo, é a única via para a existência de uma sociedade assim, porém, ele não garante 

que isso aconteça. O essencial é que para formar indivíduos autônomos, é preciso uma 
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sociedade individuante e as sociedades heterônomas – grande parte das sociedades do mundo 

–, são tradicionais, uniformizantes, coletivizantes. 

E por que as sociedades atuais são, em número muito maior, heterônomas? Porque 

uma sociedade autônoma só acontece quando o Estado – sinônimo de aparelho burocrático e 

regulador – é destruído. Porém, não devemos pensar que estas sociedades são ―terras de 

ninguém‖, elas também precisam governar e legislar sobre si próprias, porém, isto é feito de 

maneira consciente e democrática. Ou seja, não pode haver indivíduos livres, em uma 

sociedade serva, os sujeitos que constroem as sociedades o fazem a partir da sua condição de 

individuados, ou escravizados.  

O maior exemplo de sociedade autônoma que podemos buscar na história da 

humanidade, é a Grega Antiga, mais especialmente no período Arcaico, pois foi aí que, de um 

só golpe, as coletividades gregas autônomas criaram a filosofia e a democracia, juntamente 

com a instituição da polis.  

A organização política do Estado típica da Grécia arcaica – reinos independentes e 

territoriais tende gradativamente, mas de modo profundo, a mudar com a afirmação 

da polis: uma cidade-Estado com forte unidade espiritual (religiosa e mitopoética) 

que organiza um território, mas que sobretudo é aberta para o exterior (comércio, 

emigração, colonização) e administrada por regime ora monárquico, ora oligárquico, 

ora democrático, ora tirânico, mas no qual o poder é regulado por meio da ação de 

assembleias e de cargos eletivos. Se a polis é ―um Estado que se autogoverna‖, as 

cidades-Estado gregas eram independentes entre si, viviam em luta e davam vigor – 

dentro da cidade a uma intensa vida comunitária, organizada em torno de valores e 

fins comuns, embora separada por grupos e por funções, e regulada por leis 

estabelecidas pela própria comunidade (CAMBI, 1999, p. 77-78). 

Dentre as cidades-Estado gregas, falaremos sobre Atenas, a mais expressiva 

manifestação de uma sociedade autônoma e o seu modelo educacional, a paidéia – formação 

humana baseada nos princípios da liberdade e experiência. E dentro os modelos de paidéia 

propostos por diversos filósofos, a proposta por Sócrates é, ainda, a que mais se encaixa à 

ideia de formação dos sujeitos autônomos. 

A ação educativa de Sócrates consiste em favorecer tal diálogo e a sua radicalização, 

em solicitar um aprofundamento cada vez maior dos conceitos para chegar a uma 

formulação mais universal e mais crítica; desse modo se realiza o ―trazer para fora‖ 

da personalidade e de casa indivíduo que tem como objetivo o ―conhece-te a ti 

mesmo‖ e a sua realização segundo o princípio da liberdade e da universalidade 

(CAMBI, 1999, p. 88). 

Aí, quando entram em questão os modelos educativos, é impossível não refletir sobre 

a grande mudança que ocorreu em nossas sociedades e universalizou a escola tradicional 

medieval, abafando qualquer outro tipo de educação durante muitos séculos. Me dói, como 
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professora e pesquisadora da educação, pensar que, mesmo com todo o conhecimento 

filosófico, histórico e social que temos hoje, ainda, na maioria das escolas, pelos menos no 

Brasil, o que se dá é uma educação heterônoma. 

Continuando, inspirando-nos no exemplo da paidéia e a formação do homem grego 

ideal, aquele sujeito autônomo e reflexivo, voltamos ao que Castoriadis propõe como 

instituição autônoma da sociedade. 

A autonomia não é clausura, mas a abertura: abertura ontológica, possibilidade de 

ultrapassar o enclausuramento informacional, cognitivo e organizacional que 

caracteriza os seres autoconstituintes porém heterônomos. Abertura ontológica, pois 

ultrapassar esta clausura significa alterar o ―sistema‖ cognitivo e organizacional já 

existente, portanto, constituir seu mundo e a si próprio segundo diferentes leis, e 

portanto, criar um novo eidos ontológico, um si-mesmo diferente em um mundo 

diferente (CASTORIADIS, 1987b, p. 434). 

Contudo, chegamos a compreensão de que o que define uma sociedade autônoma é a 

consciência da sua auto-instituição, a atividade lúcida de criar suas leis, normas e instituições 

sabendo que tudo isso é ela quem faz, perpetua, ou abandona. Ainda, esta sociedade 

consciente de seu poder criador sabe que não há nenhuma força energética estratosférica que 

brinca com os homens como se fossem marionetes, ela toma para si, conscientemente, a sua 

atividade instituinte, consolida as suas significações, elege seus símbolos e produz-se, sem 

nenhuma força, ou garantia, além dela mesma.  

A partir disso, compreende-se que não há maneira de haver autonomia social, se não 

houver autonomia individual, e vice-versa. Da mesma forma, não pode haver instituição sem 

função, nem criação sem sentido para os indivíduos, lembrando que uma sociedade autônoma 

questiona os sentidos ―pré-dados‖, pois uma de suas atividades principais é criar 

significações imaginárias sociais. A partir disso, as sociedades elegem o que para elas serve 

ou não, criam suas instituições específicas e rejeitam as outras, sem medo do pecado, sem 

atribuir à Deus sua sorte.   

E o que seria a autonomia individual? Assim adentramos nas questões relativas aos 

sujeitos, os ―indivíduos‖ como instituição imaginária social segunda, de tipo transistórico. 

Sociedades autônomas possuem indivíduos livres, capazes de pôr-se em questão e análise 

constantemente, que participam das decisões coletivas e vivem em pé de igualdade com o 

restante das pessoas. Uma pergunta feita por Castoriadis para aguçar nossas reflexões: ―Como 

eu poderia ser livre se outros decidem sobre o que me diz respeito e se dessa decisão eu não 

posso tomar parte?‖ (CASTORIADIS, 1987b, p. 337). Isto é, um indivíduo autônomo é 

aquele que possui condições de modificar lucidamente a sua vida e sociedade. Porém, não 
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quer dizer que ele controle sua vida e faça tudo a seu bel-prazer – jamais controlamos nossas 

vidas de maneira completa –, pois não podemos eliminar o fato de fazermos parte de uma 

sociedade instituída e termos um inconsciente.  

Individuados, ou heterônomos, os sujeitos também fazem parte das reflexões de 

Castoriadis e possuem longas elaborações a seu respeito, isso porque são os construtores e 

mantenedores dos imaginários e instituições, ao mesmo tempo em que são produzidos por 

estes mesmos. Os indivíduos são, em cada sociedade, uma fabricação própria da mesma, 

produzidos, literalmente, em série; eles preenchem a sociedade específica e a fazem existir. 

Esta criação de indivíduos está continuamente ocorrendo, a cada criança que nasce, ou cada 

ser humano que chega numa sociedade, elas usam os indivíduos que produzem para se 

instituir e perpetuar sua maneira de existir. E eles se distinguem de qualquer outra forma de 

vida, inconfundíveis, os sujeitos sociais.  

Nós não somos ―indivíduos‖ que flutuam livremente acima da sociedade e da 

história, indivíduos que poderiam decidir soberanamente no absoluto o que fariam, 

de que modo o fariam, o sentido que teria o que fizessem quando realizado. Não 

somos certamente determinados por nosso meio ou nossa situação; mas somos 

condicionados por eles, infinitamente mais do que gostamos de pensar e, sobretudo, 

na qualidade de indivíduos, não escolhemos nem as perguntas às quais teremos de 

responder, nem os termos nos quais elas serão colocadas, nem, sobretudo, o sentido 

último de nossa resposta cada vez dada. As consequências de nossos atos são 

lançadas no desenrolar sócio-histórico, elas nos escapam e, portanto, não podemos 

ignorar este desenvolvimento (CASTORIADIS, 2002, p. 242). 

Na teia social em que vivemos afetamos e somos afetados por tudo, nós, indivíduos 

somos os únicos portadores concretos da instituição imaginária da sociedade, fomos moldados 

para esta função, difundir e perpetuar esta instituição primeira como ela é. Devemos viver a 

partir desta representação de nós mesmos que a sociedade instituiu em nós, sujeitos dela, sua 

instituição transistórica, sua criação. Isso porque a imaginação e o imaginário social são 

características essenciais do ser humano, ―o homem é psyché, alma, psique profunda, 

inconsciente; e o homem é sociedade, ele só existe em e por meio da sociedade‖ (Ibidem, 

p. 129), e são as instituições e significações imaginárias que tornam psique apta para a vida, 

transformando aquele que era um ―ser vivo‖ em ―indivíduo instituído‖ – e instituinte, se ele 

exercer sua autonomia.  

Os homens se autoconstituem e são constituídos pelas sociedades, eles criam o seu 

mundo e transformam-se em indivíduos dele, no processo de atribuir sentido e instituir a 

sociedade. Essa é a função da humanidade: autocriar-se como sociedade e como história, 

criando uma pluralidade indefinida de sociedades, cada uma com suas significações 

imaginárias, seus símbolos e suas instituições. Isso nos diz que nossa sociedade é da forma 
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que é porque nós a criamos deste jeito, ou, ao passo em que somos criados por ela, nos 

conformamos com o imaginário instituído.   

O indivíduo é uma fabricação social; e o que eu sei, como psicanalista, é que aquilo 

que não é social no ―indivíduo‖ não apenas seria incapaz de compor uma sociedade, 

mas é radical e violentamente a-social. O que não é social no ―indivíduo‖, aquilo 

que está nas profundezas da psique humana, não é certamente aquilo que há muitos 

anos chamamos ―desejo‖: quando se fala de ―desejo‖ entende-se sempre alguma 

coisa que pode, de uma maneira ou de outra, senão se dizer, pelo menos se articular 

– pressupõe, portanto, uma série de separações já efetuadas (CASTORIADIS, 2004, 

p. 166). 

Ao se constituir como indivíduo, a psique interioriza as significações imaginárias e 

incorpora o ―sentido da vida‖ da sociedade a qual pertence e, por isso, temos muito mais 

sociedades heterônomas, porque a autonomia é, de certa forma, uma ameaça ao instituído. Os 

indivíduos socializados se conformam em terem prestígio social no meio em que vivem, em 

encontrar na hora da morte Deus, Abraão, ou Alá, ser santo, acumular riquezas, ter as roupas 

da moda. Ou seja, o conteúdo antropológico dos indivíduos é, e sempre será, a expressão do 

imaginário instituído da época e do local, suas significações e símbolos, isso porque eles 

vivem sob o seu regime, normas, tendências e crenças. 

Por exemplo, em nossa sociedade brasileira, o imaginário da época é o capitalista, do 

consumo desenfreado, das redes sociais, do ―jeitinho brasileiro‖, do desalento com a política, 

do racionalismo, da produção, imaginários estes que abafam os imaginários oriundos da 

autonomia e da democracia. Sim, acreditem, não vivemos, efetivamente, em um país 

democrático: 

Qual é este mistério teológico, esta operação alquímica, que faz com que a nossa 

soberania, num domingo a cada cinco ou sete anos, se transforme num fluido que 

percorre todo o país, atravesse as urnas e surge à noite nas telas da televisão com a 

fisionomia dos ―representantes do povo‖ ou do Representante do povo, o monarca 

intitulado ―presidente‖? (CASTORIADIS, 2002, p. 190). 

Que democracia é essa que participamos, pois, muitas pessoas juntam um ―santinho de 

um santinho‖ no caminho para o seu local de votação e escolhem ―seu representante‖ naquele 

momento? Que sujeitos autônomos são esses que vendem seu voto por cinco quilos de arroz 

para alimentar suas crianças famintas, ou pelo pagamento de duas ou três contas atrasadas e 

não percebem que estes atos contribuem para a manutenção da sua miséria social? Autonomia 

e democracia andam juntas e nós brasileiros não estamos sabendo lidar com elas, preferimos 

ficar sentados no conforto de nossos lares financiados, que nos dão a falsa impressão de 

possuirmos algo, ouvindo o Jornal Nacional noticiar as escolas sem banheiro, sem 
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professores, sem esperança e nos trocarmos whatsapp com a Presidenta Dilma sorrindo e a 

legenda ―quantas mulheres precisamos para acabar com o Brasil?‖. 

Não há mistério teológico que possa nos ajudar, somente uma revolução em nosso 

imaginário, se alguém tem necessidade de rezar, que seja para algum deus que movimente o 

imaginário instituinte e faça com que saiamos desta heteronomia em que vivemos. 

Acabaremos com o Brasil enquanto não nos dermos conta de que este país fomos nós quem 

construímos e somos nós quem mantemos do jeito que está.  

O homem contemporâneo quer a sociedade na qual ele vive? Ou ele quer uma 

outra? Ou ainda, será que ele quer uma sociedade em geral? A resposta se lê nos 

atos, e na ausência de atos. O homem contemporâneo comporta-se como se a 

existência em sociedade fosse uma odiosa obrigação, que só uma infeliz fatalidade o 

impedisse de evitar. (Que esta seja a mais monstruosamente infantil das ilusões não 

muda evidentemente em nada os fatos.) O homem contemporâneo típico age como 

se ele suportasse a sociedade à qual, de resto (sob forma do Estado ou de outrem), 

ele está sempre pronto a imputar todos os seus males e a apresentar – ao mesmo 

tempo – demandas de assistência ou de ―soluções a seus problemas‖. Ele já não 

alimenta projeto relativo à sociedade – nem o de sua transformação, nem mesmo o 

de sua conservação/reprodução. Ele já não aceita as relações sociais nas quais se 

sente preso e que apenas reproduz porque não pode deixar de fazê-lo 

(CASTORIADIS, 2002, p. 22). 

Os indivíduos são os portadores concretos e efetivos das instituições da sociedade e a 

eles é dada a atribuição, imaginária, de mantê-la como está e isso só pode ser quebrado pela 

aparição de sociedades, ou sujeitos, que contenham o germe da autonomia. Isso é tão difícil, 

porque as sociedades, em quase totalidade, constroem suas histórias a partir do fechamento de 

suas significações, de seu imaginário instituído e, ao fabricar os indivíduos, os faz assim, 

fechados em sua lógica conjuntista-identitária. Nas questões relativas à subjetividade, os 

sujeitos dão sentido aquilo que a sociedade lhes ensinou que faz sentido, aquilo que foram 

ensinados a pensar, tudo de acordo com a construção psíquica que lhe foi imposta.  

Significações como os deuses, os mitos, os totens, as igrejas, o parentesco, a 

soberania, a lei, o cidadão, o Estado, a justiça, a mercadoria, o capital, o interesse, a moda, a 

família, o sexo. Desta forma, a realidade, nada mais é do que uma significação imaginária 

também, e seu conteúdo em sociedade é determinado pela instituição imaginária da mesma.  

A necessidade psíquica de sentido deve ser satisfeita, uma vez rompido o 

fechamento monádico inicial, pelo ambiente da criança – ambiente feito de 

indivíduos já socializados, que não podem transmitir senão o sentido que já 

absorveram e do qual se investiram. Ser socializado significa antes e sobretudo 

investir a instituição existente da sociedade e as significações imaginárias que esta 

instituição carrega (CASTORIADIS, 2004, p. 256). 
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Em resumo, as sociedades são instituições imaginárias primeiras, construídas pelos 

homens e construtoras dos mesmos, elas são ―a grande instituição‖ e a partir delas surge todo 

o resto da teia de significações que envolvem a vida individual e coletiva. Elas podem ser 

heterônomas ou autônomas, isso quer dizer, que elas podem acreditar que há um ser que dita 

todas as regras e ao qual iremos ―acertar as contas‖ no final e, com isso, conformar-se com as 

coisas do jeito que são; ou serem esclarecidas sobre o poder de criação do homem a partir de 

sua imaginação radical, que permite que eles produzam movimentos instituintes de uma nova 

forma de ser sociedade, compreender sua principal característica, a auto-instituição. Por fim, a 

principal produção das sociedades, sejam elas heterônomas ou autônomas, é o mesmo que as 

produz também, as perpetua, ou as recusa, os indivíduos, sujeitos sociais que incorporam o 

imaginário instituído de um grupo social e vivem a partir dele, de maneira conformada, ou 

criando e impulsionando mudanças. 

2.4 O QUE A TEORIA DO IMAGINÁRIO SOCIAL TEM A DIZER SOBRE A 

EDUCAÇÃO E DE QUE FORMA ISSO ATRAVESSA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES? 

A partir do momento em que saímos da clausura da instituição sagrada; a partir do momento 

em que os gregos perguntaram: o que devemos pensar? O que devemos fazer? Num mundo 

que construíram de tal forma que, sobre ele, os deuses não tinham nada a dizer; não há mais 

possibilidade de evitar a responsabilidade, a escolha, a decisão. Já decidimos que queremos 

ser livres – e essa decisão já é a primeira realização dessa liberdade 

(Cornelius Castoriadis – As Encruzilhadas do Labirinto III). 

 

Temos muito a aprender para a educação, a partir da teoria do Imaginário Social e este 

esclarecimento do nosso domínio sobre a sociedade auxilia diretamente na gestão educacional 

do país, nas escolas, na atividade cotidiana docente e, também, na formação de professores. 

Compreendemos que a escola é uma instituição imaginária social segunda específica, no 

Brasil, ela é criada pelos ―indivíduos‖ – instituição imaginária social segunda transistórica – 

brasileiros que possuem seu perfil único. E esta instituição escola possui um caráter funcional 

e outro imaginário que a torna útil à esta sociedade, ao mesmo tempo que repleta de símbolos 

e significações.  

A história da educação brasileira, e de nossas escolas, foi sendo construída ao longo 

das oito Constituições, aprimorando-se e popularizando-se, lenta e gradualmente. De maneira 

geral, entre a primeira Constituição Imperial de 1824 que fixou a gratuidade do ensino 
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primário, até última Constituição em 1988 que previa igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola, pluralismo de ideias, gestão democrática, gratuidade do ensino 

público em todos os níveis e valorização dos profissionais do ensino (BRASIL, 1988), houve 

uma mudança radical na educação do país e, se a tomarmos como a instituição imaginária 

social que ela é, fica visível os movimentos instituintes que ocorreram. Mas eles são 

suficientes? 

Nos idos de 1988 instituiu-se na Constituição, no maior documento do país, a 

valorização dos professores; e o que impede a lei de sair do papel e se tornar imaginário 

efetivo? Institui-se em lei, também, a qualidade da educação, e o acesso, porém, nosso país 

ocupa a vergonhosa posição de sexagésimo, dos setenta e seis países avaliados no PISA 

(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) (BRASIL, 2015). Por qual fresta 

escoam as boas intenções? 

Hoje todos falam na crise da educação, em programas, em conteúdos, na relação 

pedagógica, etc. [...]. Mas o aspecto essencial desta crise, e do qual ninguém fala, 

está em outro lugar. O fato é que ninguém mais se dedica à escola e à educação, 

enquanto tais. Não faz tanto tempo, a escola era para os pais um lugar digno de 

veneração, para as crianças um universo quase completo, para os mestres mais ou 

menos uma vocação. Hoje, ela é, para mestres e alunos, uma corveia instrumental, 

lugar do ganha-pão presente ou futuro (ou um entrave incompreensível e rejeitado) 

e, para os pais, uma fonte de angústia: será que o filho, ou a filha, conseguirá a 

admissão aos degraus que conduzem ao ingresso na universidade? (CASTORIADIS, 

1987b, p. 101). 

Peço desculpas, se tenho parecido um tanto pessimista, haverá momentos para alegrias 

e esperanças, porém, iniciemos nossas reflexões sobre a educação a partir do que está posto na 

grande maioria das nossas escolas, a degeneração do imaginário instituinte da sociedade. A 

imaginação radical de nossos gestores e docentes foi reprimida a ponto de nem greves mais 

serem mobilizadas com força. Nos bancos universitários, ouso dizer que a formação de 

professores não tem contribuído significativamente para uma nova geração diferente. Porém, 

ainda vemos alguns movimentos isolados, algumas ações tímidas e ouvimos esparsos 

discursos de mudança. 

Desejamos autonomia social, mas temos medo de desprendermo-nos dos ferrolhos das 

disciplinas, das grades curriculares, dos sinais, do controle. Acredito que vivemos atualmente 

um cruzamento de caminhos, o primeiro já está traçado e podemos repeti-lo infinitamente, 

como autômatos conformados, o caminho da perda do sentido, da apatia e da 

irresponsabilidade sobre o posto. O outro caminho é assustadoramente aberto, não está 

traçado, só se construirá a partir de um despertar político e social surgido de um projeto de 

autonomia individual e coletiva, da vontade de liberdade e do poder de criação dos homens.  
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E como podemos visualizar estes dois caminhos? Trago como exemplo dois 

documentários produzidos no Brasil, que retratam feliz, e dolorosamente, nossa atual situação. 

Eles refletem as significações e os símbolos que compõem o imaginário educacional 

brasileiro, traduzem nossas leis em ações, desmistificam algumas ideias, apontam caminhos, 

fotografam realidades e, principalmente, tocam nossas feridas e massageiam alguns egos ao 

dizerem claramente, as coisas estão assim porque nós/vocês, construíram e mantém estas 

instituições imaginárias sociais. 

O primeiro documentário chama-se Carregadoras de Sonhos, produzido, em 2009, 

pelo Sindicato dos Professores de Sergipe (SINTESE) e dirigido por Deivison Fiuza. Ele traz 

a história e o cotidiano de quatro professoras de escolas públicas do estado de Sergipe, sua 

rotina, os desafios, as teorias, os sonhos, desalentos, esperanças e frustações, reflexões das 

docentes sobre reprovação, financiamento, ensino público, ser professor, política, educação de 

qualidade, entre outros temas. No documentário fica claro que, apesar do estado ser o 4º 

maior produtor de petróleo do Brasil e o maior produtor de cimento do Nordeste, a educação é 

precária em estrutura, o que impossibilita qualquer ideia de qualidade. Vejamos as quatro 

professoras: 

Edielma dos Santos, formada em Pedagogia, especialista em Educação Inclusiva, 

trabalha em duas escolas, em cidades diferentes, para chegar até elas, em um mesmo dia pega 

cinco tipos diferentes de transporte. Ela conta que saiu da escola particular porque desejava a 

liberdade que a escola pública propicia, mas que sua autonomia acabou transformando-se em 

um grande desafio, o de superar a total falta de estrutura das escolas. Em determinado 

momento do documentário ela diz que “a escola recebe a normativa de não reprovar os 

alunos, porque isso baixaria os recursos financeiros que a mesma recebe, e isso faz com que 

a educação aconteça de forma mascarada e prejudica a todos” (FIUZA, 2009, 20:44min). 

E aí entram questões muito sérias para refletirmos: o quanto somos passivos em 

relação às avaliações em larga escala postas no Brasil, aos mandos e desmandos dos 

economistas do Banco Mundial que influenciam diretamente na qualidade da nossa educação. 

Pois, se a intenção não é ruim, a maneira com que ela chega até as escolas é a pior possível, o 

medo dos índices que não dizem nada da fome que o aluno passa, nem da maratona percorrida 

pela professora, todos são números, que se convertem em notas. 

Isso me lembra uma história que me foi contada por Henri Atlan sobre o bêbado que 

procura sua chave sob o lampadário, o outro passa e pergunta: ―o que você está 

fazendo aí?‖ ―Estou procurando a minha chave...‖ ―Você tem certeza de que caiu 

debaixo do lampadário?‖ ―De jeito nenhum, tenho certeza de que caiu em outro 

lugar!‖ ―Mas então por que está procurando debaixo do lampadário?‖ ―Porque é 

aqui que tem luz!‖ (CASTORIADIS, 2004, p. 380). 
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Quantificar nossas crianças, transformar falsos índices em escalas e traduzi-las em 

dinheiro, é isso que avaliações em larga escala fazem através de diversos instrumentos, de 

distintos países, que compõem o PISA. Programa, este, que tem como objetivo ―produzir 

indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países 

participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico‖ (INEP; PISA, 

2014). Assim, estamos procurando as fragilidades da educação apenas onde tem luz, como 

bêbados, deixando de lado todo o universo que envolve a educação no país, aspectos que 

nenhum ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), nenhuma Provinha Brasil ou IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) mostram com clareza. 

Outra professora retratada pelo documentário Carregadoras de Sonhos (2009) chama-

se Marta Passos, ela é Pedagoga e percorre cento e sessenta quilômetros diários, em estrada de 

chão, para chegar até a escola onde trabalhada, escola esta que por ora está localizada em uma 

casa alugada, de dois cômodos, sem água, nem luz. 

A educação é tratada com muito descaso no Brasil devido aos políticos, porque eles 

não querem pessoas que pensem, querem apenas alunos que saibam o „a, e, i, o, u‟, 

que saiam formados sem muitas vezes saber ler um texto direito, pois quando as 

pessoas pensam, quando as pessoas tem uma ideia fixa elas procuram os seus 

direitos e os políticos não querem que elas façam isso, eles preferem dar um bujão 

de gás, pagar uma água, uma luz e para eles já ganhou este voto, ele não quer 

ninguém que pense para estar cobrando o que ele deve fazer (FIUZA, 2009, 

22:16min). 

Não precisa ter lido a vasta obra de Castoriadis para compreender o sentido de 

heteronomia, basta viver na pele, ou colocar-se no lugar, de professores de escola pública que 

refletem sobre a sua precária situação. Já falamos sobre isso, a educação é um dos 

mecanismos de controle e reprodução do imaginário instituído mais eficazes que as 

sociedades já instituíram e ela está presente em todas, de uma forma ou de outra. E no caso 

das nossas escolas, com seus livros didáticos que falam sobre a neve às crianças nordestinas, 

que ainda propõem textos como ―Ivo viu a uva, o que Ivo viu?‖, temos um exemplo muito 

nítido disso, mesmo que Paulo Freire tenha morrido com cabelos brancos de tanto repetir que 

o que faltava em nossa educação, era o exercício da autonomia dos indivíduos.  

E porque tanto medo da autonomia? Castoriadis responde, dizendo que ―a autonomia é 

a capacidade de colocar em questão a instituição dada da sociedade – e é esta instituição que, 

por intermédio sobretudo da educação, deve torná-los capazes de colocá-la em questão‖ 

(CASTORIADIS, 2004, p. 286). Ou seja, não é, de fato, do interesse da maioria dos 

governantes uma população autônoma; é na escola que a imaginação radical, a criação e o 
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imaginário instituinte dos jovens é ensinado a se calar, sentar quieto em fila, baixar a cabeça 

e, literalmente, copiar. 

Isso tudo vai ao encontro da fala da professora Maraisa Santos, quando esta comenta 

que ―no dia em que a sociedade e os estudantes tiverem consciência que a educação é o que 

modifica a sociedade, tudo vai ser diferente; quem está no poder sabe disso, o que falta é o 

povo saber‖ (FIUZA, 2009, 61:00min). A terceira professora apresentada no filme é docente 

da disciplina de Inglês, ela ensina uma língua que, tristemente, nem ela sabe, para crianças e 

jovens que mal falam o Português corretamente. Atua em um vilarejo tão remoto que ela só 

consegue chegar em cima de um ―pau-de-arara‖, a escola não tem água, funcionários, livros 

ou banheiro.  

É claro que nosso sistema educativo está em crise, há muito tempo está em crise, em 

crise com os conteúdos, em crise com a legislação, em crise com o financiamento. Outra coisa 

dita pela professora e que muito nos chama a atenção é que “na faculdade, eu jamais imaginei 

que um dia, para ser professora, eu teria que andar em cima de um pau de arara, nunca me 

disseram isso” (FIUZA, 2009, 59:09). Nunca dissemos tantas coisas aos nossos jovens 

graduandos das licenciaturas, mas isso falaremos mais adiante.  

Por último, a professora Rose Nunes, Pedagoga, pergunta “onde está todo o apoio que 

a escola precisa? Aqui tem muita criança, mas pouca infância, pois toda formação caiu sobre 

a escola, valores éticos, normas e conteúdo” (FIUZA, 200l9, 27:27min).  

Antigamente, a família constituía o elo concreto entre a instituição social e a 

formação da psique individual; pouco importando, a esse respeito, as críticas 

(justificadas) que poderiam ser dirigidas a seu caráter patriarcal, etc. O grande 

acontecimento atual é a desarticulação da família. Não estou me referindo as 

estatísticas de divórcio, mas ao fato de que a família não é mais um centro 

normativo: os pais já não sabem mais o que devem permitir e proibir. E, quer 

proíbam ou não proíbam sentem um peso na consciência. Em teoria, esse papel da 

família poderia ter sido assumido por outras instituições sociais. A escola, nas 

sociedades ocidentais, era evidentemente uma instituição apta para tanto. Mas a 

escola está ela própria em crise (CASTORIADIS, 1987b, p. 101). 

Esta professora trabalha em uma região extremamente violenta, não há infraestrutura 

na escola e ela é considerada o lugar de refúgio das crianças, um abrigo para fugir, ou 

esquecer, abusos e espancamentos. A família é outra instituição que, assim como a escola, 

vive uma grande crise, elas juntas poderiam se ajudar, mas isso não vem acontecendo. 

Principalmente em lugares onde as pessoas vivem quase na miséria social; os jovens lá não 

brigam por quem vai ocupar o tablet, e sim por qual filho hoje irá para a escola de chinelos e 

qual irá descalço. Os pais, por não conseguirem emprego, mesmo num estado riquíssimo em 

recursos naturais, bebem o que não têm e espancam quem veem pela frente, geralmente seus 
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pequenos filhos da fome. E frente a isso, a professora Rosa ainda nos apresenta uma belíssima 

lição, ―o mundo que é imposto não é o único mundo possível, e a forma desta reconstrução é 

através da educação, é nisso que eu acredito‖ (FIUZA, 2009, 44:12min). 

Para as carregadoras de sonho, se pudesse traduzi-las em poesia seria pelas palavras de 

Adélia Prado (1993, p. 11),  

Com licença poética 

 

Quando nasci um anjo esbelto, 

desses que tocam trombeta, anunciou: 

vai carregar bandeira. 

Cargo muito pesado pra mulher, 

esta espécie ainda envergonhada. 

Aceito os subterfúgios que me cabem, 

sem precisar mentir. 

Não sou feia que não possa casar, 

acho o Rio de Janeiro uma beleza e 

ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 

Inauguro linhagens, fundo reinos 

— dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 

já a minha vontade de alegria, 

sua raiz vai ao meu mil avô. 

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou. 

Há nisso uma beleza, por mais que triste, pois essas professoras ainda cantam, elas 

pintam as unhas e alisam os cabelos para enfrentar a poeira da estrada e ao chegarem à frente 

da escola passam um batom bonito para alegrar o sorriso que darão aos seus alunos. E as 

carregadoras de sonhos, terminam sua participação nos dizendo “pode até ser bonito, mas é 

muito injusto” (FIUZA, 2009, 51:48min). 

E por mais que haja boniteza, a decadência da instituição escola é tão grande, que me 

leva a pensar que ela precisa morrer, para que não se acabem os professores. Sabemos que há 

outras formas, mas esta escola que está aí, esta escola que o INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – quantifica ―para o seu próprio bem‖, esta 

escola faliu. Por isso, ―cabe aqui um parêntese relativo a uma questão posta há pouco: como 

morrem as instituições? Alguém dizia: o nascimento das instituições formula uma questão 

fácil, o que é difícil de compreender é o desaparecimento das instituições‖ (CASTORIADIS, 

2004, p. 164). 

Uma nova escola deve surgir a partir de uma revolução, o imaginário instituinte deve 

ser posto em ação, pois as coisas como estão, servem a uma minoria que não somos nós, 

professores e alunos. Juntamente com a mudança da educação, sonho que virá também uma 
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nova sociedade, constituída com base no poder da autonomia dos indivíduos, que irá provocar 

num ―efeito cascata‖ uma mudança radical nas instituições atuais, na economia, no governo, 

na vida cotidiana e tudo se baseará na auto-organização das coletividades. 

Entretanto, temos um longo caminho pela frente, pois a autonomia não vem sozinha, a 

responsabilidade de agir por si mesmo, a consciência de que não há nenhum deus onisciente e 

que tudo depende das significações que escolheremos, dos símbolos que adotaremos e das 

instituições que iremos construir; esta responsabilidade requer muito preparo e paciência nos 

conturbados tempos de mudanças. 

Queremos a autonomia da sociedade – bem como a dos indivíduos – tanto por ela 

mesma como para poder fazer coisas. Fazer o quê? Esta é, talvez, a mais grave 

interrogação suscitada pela situação contemporânea: esse ―o quê‖ diz respeito aos 

conteúdos, aos valores substantivos – e é isso que parece estar em crise na sociedade 

em que vivemos (CASTORIADIS, 1987b, p. 402). 

O que faremos com a autonomia depois de conquistá-la? Na educação, se quisermos 

alguns exemplos, basta assistirmos ao documentário Quando sinto que já sei, produzido por 

Antônio Sagrado, Raul Perez e Anielle Guedes, no Brasil, em 2014. O documentário 

apresenta escolas brasileiras que trabalham pelo viés da educação alternativa, que romperam 

com o imaginário instituído de escola, que aproveitaram o poder de criação de suas 

comunidades e, num exercício coletivo, movimentaram/movimentam o imaginário instituinte, 

transformando em realidade seus projetos de autonomia.  

Por exemplo, na Escola de Ensino Fundamental do Projeto Âncora (SP), não há 

divisão de séries, nem por idade, as crianças convivem em espaços livres de aprendizagem, 

com forte integração com a comunidade. Os alunos escolhem a matéria e o conteúdo que irão 

estudar e em que momento, os professores tiram dúvidas quando elas surgem e os estudos 

podem ser individuais ou em grupos. Num relato de uma estudante, ouvimos o seguinte: “na 

outra escola eu estava cansada de ficar sentada, ouvindo o professor, sem poder 

argumentar” (SAGRADO, 2014, 06:39min). Nesta escola o professor é um ―provocador‖ ele 

provoca a ação das crianças e elas estudam aquilo que lhes desperta interesse a cada momento 

e, para isso, os professores tem o grande desafio de se reinventar na profissão. 

O ofício de professor não é um trabalho como os outros. É claro, os professores 

devem ser pagos e muito mais do que o são; é claro, eles devem ter condições de 

trabalho que lhes permitam realizar sua tarefa. Mas não serão medidas sobre esses 

planos – as únicas que sindicatos e ministros são capazes de contemplar – que 

responderão à crise do ensino. Sem isso, pode-se eventualmente sair de um liceu 

como uma besta de concurso, não como alguém aberto ao mundo e apaixonado por 

esta enorme dimensão da existência humana que é o saber (CASTORIADIS, 2004, 

p. 289). 
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Para atuarem nestes espaços novos, onde a criação é incessante, não basta professores 

que saibam os conteúdos, pois se o ofício de professor já não é um trabalho como os outros 

nas escolas tradicionais, nestes espaços ele ainda ganha outro tom. Precisamos de docentes 

abertos para o que é o homem em sua individualidade, que percebam que somos todos 

animais simbólicos desejosos de prazer, de alegrias, de descobertas. Pois são nestas escolas 

instituídas pela imaginação radical de um grupo autônomo que está o germe da mudança 

social e os professores são os seus porta-vozes.  

Além desta, a Escola Municipal André Urani, localizada na comunidade da Rocinha, 

também apostou numa outra maneira de ser escola e iniciou derrubando as paredes, lá não há 

salas de aulas. Eles utilizam ―educopédias‖; os estudantes são divididos em grupos 

multisseriados de aprendizagem chamados ―famílias‖ e os professores são chamados de 

―mentores‖. Pelos relatos no documentário percebemos que a escola se reestruturou em todos 

os sentidos, a diretora diz que “houve uma mudança total de paradigma” (SAGRADO, 2014, 

17:03min), mas que tudo ainda caminha a passos lentos e os adultos, os professores, são quem 

tem maior dificuldade em se adaptar.  

Articulada com a comunidade, a escola quer superar o preconceito com a favela, 

formando adultos cidadãos, com pensamento autônomo, generosidade e comprometimento. A 

meta é que os alunos ao se relacionarem uns com os outros, assumam sua postura de 

estudantes, daquele que quer buscar o conhecimento e por isso eles tratam o conhecimento 

como um desafio, onde os jovens precisam buscar soluções para tudo o que se apresenta.  

E o essencial da educação que a sociedade contemporânea fornece aos indivíduos 

não é a educação formal dispensada pelas escolas, mas aquela divulgada 

cotidianamente pelos meios de comunicação, sobretudo a televisão, a publicidade 

etc., e até mesmo além disso, por tudo o que se passa na sociedade, na política, no 

urbanismo, nas canções... Já dizia Platão que os próprios muros das cidades educam 

as crianças e os cidadãos (CASTORIADIS, 2004, p. 286). 

É indispensável que compreendamos que a escola já não é mais a única fonte de 

informação da sociedade, ela é mais uma entre tantas. Sua função mudou, assim como seu 

público. Essa nova constituição de escola nos diz que os estudantes do século XXI não cabem 

nas salas de aula do século XIX, por isso, é necessário mesmo que se derrubem as grades, as 

paredes, os sinais sonoros que importamos das fábricas, somos outros. Os diplomas escolares 

já não nos garantem mais nada no mercado de trabalho; a formação deve buscar indivíduos 

preparados para estes novos tempos, pois a escola é o início de uma trajetória que não se 

finda, é ela quem dá o tom. 



83 

 

Tudo está nos livros, na internet, nos meios de comunicação em massa, mas como 

lidar com esta informação é o que nossos jovens não sabem ao certo e aí se constrói uma nova 

função para a educação: formar futuros autores e leitores do mundo. E esta responsabilidade 

se torna mais vital a cada ano, pois o que vemos é a decadência de nossas escolas e 

universidades por falta disso, outra coisa que Paulo Freire tanto falava, leitura de mundo e 

ação transformadora.  

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Campos Salles (SP) é outra que nos serve 

de exemplo, uma instituição com mais de mil estudantes, localizada na comunidade de 

Heliópolis, a maior de São Paulo, com 40mil habitantes. Esta escola foi organizada a partir do 

modelo político brasileiro, constituindo-se em uma ―República de Estudantes‖, com prefeitos, 

secretários de diversos setores, comissões, vereadores e representantes de grupos. Essa escola 

construiu com os alunos o seu Regimento da República, ela também possui salões de estudos 

multisseriados, assembleias gerais e de representações e realiza periodicamente marchas pela 

paz na comunidade.  

Nas palavras do Diretor da escola, ―Prefeito dos Professores‖, “qual é o ponto forte do 

projeto? Trabalho em equipe. Qual é o ponto fraco? Trabalho em equipe” (SAGRADO, 

2014, 24:14min). Professores e alunos relatam este desafio, eleger seus representantes e 

cobrar dos mesmos as suas ações, perceber que todos são responsáveis pela escola e pela 

comunidade, sem atribuir a mais ninguém os sucessos e fracassos. O grande ganho de todos 

na escola está no real exercício da cidadania, da autonomia e da coletividade. Este trabalho 

inspirado num modelo de democracia, é também um rico instrumento de constante 

autoavalição para a escola, avaliação esta desenvolvida pelos seus próprios sujeitos.  

O bom juiz de um especialista não é outro especialista, mas o usuário: o soldado (e 

não o ferreiro) quanto à espada, o cavaleiro (e não o seleiro) quanto à sela. E 

naturalmente, quanto a todos os assuntos públicos (comuns), o usuário – e, portanto, 

o melhor juiz – só pode ser a própria polis. Em vista dos resultados – a Acrópole, ou 

as tragédias laureadas – sentimo-nos inclinados a pensar que o julgamento desse 

usuário era bastante acurado (CASTORIADIS, 1987b, p. 306-307). 

Concordando com Castoriadis, quando este traz o exemplo da democracia grega, 

somente os professores e estudantes, ―usuários‖ da escola é quem, de fato, deveriam interferir 

em sua estrutura. A partir desta vivência cotidiana, é completamente possível nascer um novo 

ser, transformados da sociedade, que não reproduza a violência, nem o descaso, mas que 

acredita que há outra maneira de viver em comunidade. Esta relação e preocupação com a 

comunidade também é o que movimenta a Escola do Centro Popular de Cultura e 

Desenvolvimento (MG), a partir de um projeto que existe desde 1984, que hoje está em mais 

de uma cidade.  
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Estas escolas possuem integração com a comunidade, pedagogia do ―pé de manga‖, 

comunidades de aprendizagem e atividades totalmente voltadas para as crianças e seu 

desenvolvimento. Nas palavras de seu idealizador Tião Rocha, “aqui a gente não mede 

carência, e sim fortaleza de cada menino” (SAGRADO, 2014, 29:15min). Educar uma 

criança requer consciência e lucidez; isso não pode ser feito pensando apenas nos conteúdos, 

ou índices, pois a relação pedagógica se estabelece no diálogo, no conhecer o outro e valorizar 

o que ele tem; é uma relação de afeto e cumplicidade e é nisso que o projeto acredita.  

O essencial no tratamento, assim como o essencial da educação, corresponde à 

própria relação que se irá estabelecer entre o paciente e o médico, ou entre a criança 

e o adulto, e à evolução desta relação, que depende do que um e outro farão. Nem ao 

pedagogo, nem ao médico pede-se uma teoria completa de sua atividade, que aliás 

eles seriam incapazes de fornecer. Não diremos por isso que se trate de atividades 

cegas, que educar uma criança ou tratar um doente seja jogar na roleta. Mas as 

exigências com as quais nos confronta o fazer são de outra ordem (CASTORIADIS, 

1982, p. 92). 

Castoriadis fala bastante sobre isso e, quando pensamos nas escolas que optaram por 

educação alternativa, podemos ver claramente as suas ideias em ação, a escola é muito mais 

do que um prédio onde jovens são seriados e conformados, a escola possui estruturas 

sensíveis que ultrapassam nossa compreensão e afetam diretamente na vida de todos que por 

ela passam. Instituições que conseguem colocar os sentimentos em primeiro plano estão, 

consequentemente, colocando a aprendizagem também, pois não há educação onde há medo, 

ou tédio.  

Nisso também acredita a Escola Municipal Sebastiana Luiza (SP), que possui espaços 

de aprendizagem, aulas passeio, participação da comunidade na escola, os grupos de estudos 

são divididos em dois temas – pesquisa e alfabetização –, e esses temas são divididos em 

espaços. A diretora conta que as crianças estavam muito acostumadas a estarem na rua e a 

alternativa pensada pela escola foi transformar outros lugares, em espaços de aprendizagem. 

Refletindo sobre isso, uma das professoras da escola diz, “quando a gente passeia não 

estamos aprendendo só os conteúdos estipulados pelo MEC ou pelo município, mas estamos 

aprendendo a viver uma vida sociável, cumprimentando as pessoas, sendo humanos” 

(SAGRADO, 2014, 39:09min).  

O ―sentido‖ com o qual o homem deseja (e deve) sempre investir o mundo, a 

sociedade, a sua pessoa e a sua vida, não é nada mais do que esta formação, esta 

Bildung, esta organização, ensaio perpétuo, e perpetuamente em perigo, de tomar em 

conjunto em uma ordem, uma organização, um Cosmos, tudo o que se apresenta e 

tudo que ele faz, ele próprio, surgir. (CASTORIADIS, 2002, p.231) 

É no investimento naquilo que faz sentido que diferencia estas escolas das outras, 

nesta última em especial, uma escola sem paredes, sem classes, sem turmas, sem aulas, uma 
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escola livre e aberta ao sensível e tudo que implica trabalhar no aprimoramento da formação 

humana. Quando o homem organiza seus espaços apenas de maneira racional, ele reproduz, 

repete o que já conhece e acaba prolongando o que está posto. Por outro lado, quando ele 

institui o mundo poeticamente, ele está dando contorno e luz ao que antes era pedra dura; é 

assim que surge a arte em suas diversas manifestações e assim pode surgir, também, uma 

nova escola.  

Como a Escola Alfredo J. Monte Verde (RN), um projeto de educação construído pelo 

Instituto de Neurociência Edmond e Lily Safra, que possui educação transdisciplinar, três 

unidades em distintas cidades e reuniões com professores de escolas da região. A instituição é 

um projeto no contra turno da escola regular dos estudantes, oferecendo um outro modelo de 

educação, onde elas são protagonistas da própria aprendizagem. Um lugar onde se desenvolve 

conhecimentos científicos, sociais e de autonomia, com assembleias gerais para discussão do 

andamento do mesmo, intervalo com professores e alunos juntos – sem salas de professores –, 

e turmas multisseriadas divididas em projetos. 

E sobre esta relação estreita entre aluno e professor, fator que qualifica todo o universo 

escolar, o documentário fala, e Castoriadis (2004, p. 289) reitera: 

Ninguém falava da relação alunos-professores, que é o cimento desta história, sem a 

qual não pode existir pedagogia e nem mesmo instrução. Não há pedagogia se o 

aluno não investe ao mesmo tempo, no sentido mais forte do termo, o que aprende e 

o processo de aprender; e ele não pode fazê-lo, pois o ser humano é feito assim, 

senão por intermédio do investimento de uma pessoa concreta, por intermédio de um 

Eros platônico. Ora, essa pessoa não é e não pode ser um assalariado como os 

outros. Isso não é dito, não se ousa dizê-lo, porque há a FEN, o SNES, o SGEN, o 

SNE-sup etc., cuja única preocupação é a grade dos salários e as ―condições de 

trabalho‖, como em qualquer outro ofício. Ninguém ousa levantar a questão da 

capacidade dos professores de suscitar o Eros de seus alunos.  

A partir do momento em que a sociedade instituir que a docência é uma profissão 

singular e requer organização distinta, é possível que isso cause um salto impensável na 

qualidade de nossa educação. E a formação de professores está diretamente relacionada a isso, 

pois temos, como formadores de formadores, muita responsabilidade com o que estávamos 

―levando pela mão até a escola‖. Ensinar, seja na escola ou na universidade, é ajudar os 

sujeitos a adquirir a própria autonomia; levá-los a amar, apaixonadamente, o saber e seu 

processo de aquisição e isso só acontece se houver reciprocidade na relação pedagógica. 

Como no exemplo da Escola Livre Inkiri (BA), um projeto de Educação Infantil que 

visa a educação para a autonomia, possui um intenso contato com a natureza e integração com 

a comunidade através de educação não diretiva. O importante nesta escola é a livre criação e 

desenvolvimento das crianças, os professores não direcionam as expressões, pois acreditam 
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que cada um tem dentro de si a sua forma de evoluir, a escola só é um espaço protegido para 

que isso aconteça. Entretanto, é afirmado, com preocupação, pela 

―professora/diretora/faxineira‖ que não é por isso que há ausência de regras, na escola livre as 

crianças também aprendem sobre ordem, regras e disciplina, só que de maneira dialogada, 

sem xingamentos, sem desrespeito, sem dor, constrangimento ou imposição.  

É muito claro o que essas escolas alternativas propõem, elas partem do princípio de 

que ninguém vai mudar pela gente, e somos nós, indivíduos, educadores, quem podemos 

provocar algum movimento instituinte dentro da escola. Não podemos continuar investindo 

nossa energia numa educação que não acreditamos, é um exercício cansativo e insano. A 

educação só acontece no plural e aí está a importância das relações com a comunidade, onde 

as criações tomam força. Nas palavras de Manoel de Barros (2010, p. 48),  

A maior riqueza do homem 

é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou – eu não aceito.  

 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas,  

que puxa válvulas, que olha o relógio,  

que compra pão às 6 horas da tarde, 

que vai lá fora, que aponta lápis,  

que vê a uva etc. etc.  

 

Perdoai 

Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

Também penso em ―renovar o homem‖ e acredito que isso ainda possa ser feito 

através da educação, uma educação que valorize as borboletas e os sentimentos. Mas porque 

isso é tão difícil? Porque não se pensa com mais criatividade a partir do Artigo 15 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB?  

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação 

básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa 

e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público 

(BRASIL, 1996). 

Todas as escolas citadas neste texto são reconhecidas pelo Ministério da Educação, as 

escolas precárias das carregadoras de sonhos e as escolas alternativas, todas elas baseiam-se 

na LDB e a partir dela são escolas iguais. A grande diferença está na maneira com que cada 

uma vê o que a legislação apresenta, está na gestão escolar de cada uma e todos os órgãos e 

dispositivos que esta gestão movimenta. Algumas já iniciaram grandes movimentos 

instituintes na sociedade, outras ainda estão presas ao imaginário instituído de escola.  
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Castoriadis (1987b) nos diz que a escola contemporânea se propõe a dois objetivos 

muito contraditórios, ao mesmo tempo que absurdos, pois fabricar indivíduos predestinados a 

ocupar tal ou tal lugar na sociedade instituída e, ao mesmo tempo, dar livre curso à expressão 

ao desenvolvimento do indivíduo, é insano. Nossa sociedade não está à espera de indivíduos 

autônomos, isso é uma falácia, se fosse verdade, não mediriam o rendimento dos nossos 

estudantes pensando exclusivamente no desenvolvimento econômico global, se fosse verdade, 

não teríamos tão altos índices de evasão.   

Como surpreender-se também com o fato de que tantos jovens, que se recusam a se 

transformar em animais logísticos, mas com maior frequência não têm, precisamente 

em função do sistema que os ―educou‖, a possibilidade de mostrar a inconsistência 

teórica desse sistema, dão tão frequentemente à sua revolta formas irracionalistas? 

(CASTORIADIS, 1987a, p. 289). 

Tomemos o exemplo de Santa Maria, nossa ―cidade cultura‖, que com tantas 

licenciaturas, mestrados e doutorados em educação não conseguiu superar o modelo 

tradicional de escola, nem de ensino em nossa universidade. Um reflexo disso é a campanha 

recém lançada pela Prefeitura Municipal ―Santa Maria do Bem‖, uma severa e preconceituosa 

campanha contra a pichação na cidade, que já diz no nome à que veio, não para dialogar, mas 

para reprimir qualquer manifestação, já que quem picha não é Santa Maria, nem é do bem.  

Porque não ir para as escolas dialogar sobre manifestações artísticas e mostrar que 

todos fazemos a cidade? Educação é poder e não se faz sem diálogo. Pintando nossos muros 

anualmente, pagamos o preço por uma sociedade que não dialoga com os jovens, por escolas 

que não valorizam a arte e a liberdade de expressão. Nossos estudantes estão cansados da 

escola e nós sabemos disso, nós também estamos cansados, mas porque nada muda?  

Eu gostaria muito que alguém contestasse por um momento, com argumentos 

racionais, o direito dos alunos de colocarem, desde que disso sejam capazes, a 

questão: Por que, e em que o que nos ensinam é interessante ou importante? Eu 

gostaria muito que alguém refutasse a ideia de que a verdadeira educação consiste 

também em levar os alunos a terem a coragem e a capacidade de colocar este gênero 

de questões e de discuti-las (CASTORIADIS, 2002, p. 31). 

Cabe a educação desenvolver nos sujeitos a autonomia, a reflexão, a criticidade, a 

pedagogia não pode se resumir ao ensino de matérias específicas, ela precisa desenvolver a 

capacidade de aprender do sujeito, de descobrir, de inventar. É claro que para isso existem 

conteúdos e disciplinas importantes, mas vai além, é preciso ir além e para Castoriadis 

(1987c, p. 156-157), dois princípios devem ser defendidos: ―todo processo de educação que 

não visa a desenvolver ao máximo a atividade própria dos alunos é mau; todo sistema 

educativo incapaz de fornecer uma resposta racional à pergunta dos alunos – por que 

deveríamos aprender isso? – é defeituoso‖.  
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Para que haja uma sociedade democrática, autônoma, livre, a educação não pode ser 

diferente, ―pode-se dizer que uma sociedade democrática é uma imensa instituição de 

educação e de auto-educação permanentes de seus cidadãos‖ (CASTORIADIS, 2002, p. 84). 

Vimos isso nas escolas alternativas, um projeto de educação que envolve toda a sociedade, 

todos os segmentos e almeja uma transformação radical nesta instituição primeira. Mas uma 

sociedade lúcida e democrática é tudo o que não temos no Brasil, pois vivemos imersos numa 

apatia política e criativa que não nos permite ver além da tela da televisão. Mas não devemos 

ser ingênuos achando que modificando nossas escolas tudo estará resolvido, a educação 

começa com o nascimento do indivíduo e termina com a sua morte e entre isso, tudo pode, ou 

não, ser educativo.  

E é assim que justifico a mistura de assuntos que venho trazendo neste projeto de tese, 

não há como falar em educação, pelo viés do Imaginário Social sem pensá-la de maneira 

ampla e contextualizada. Para continuar, voltemos nosso olhar para a educação que se 

constrói nas universidades, mais especificamente, vamos falar sobre formação de professores.  

Lembro-me uma vez, que eu disse a alunos do primeiro semestre de Licenciatura em 

Química, ao trabalhar a disciplina de Fundamentos da Educação, que eles não estavam ali por 

simplesmente gostarem de química e uma ―Fada Madrinha‖ ouvir suas preces e colocou em 

Alegrete um Instituto Federal que atendesse o seu desejo. Que, a grosso modo, eles estavam 

ali porque em 1990 houve a Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien 

(TORRES, 2001), e que a partir daí, fortaleceu-se a ideia de investimentos mundiais na 

educação dos países em desenvolvimento para a melhoria da qualidade do ensino.  

Disse também, que a partir deste momento, no Brasil, construiu-se o Plano Nacional 

de Educação (PNE) em 1993, outro PNE foi construído com vigência entre 2001 e 2010 e 

dentro desse plano, estava prevista a expansão do ensino superior, que se concretizou através 

do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), e da implementação dos Institutos Federais de Educação, através da lei nº 11.892, de 

29 de dezembro de 2008. Segundo esta lei, os IFs têm entre seus objetivos, oferecer cursos de 

licenciatura, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas 

áreas de ciências e matemática.  

Assim, a Escola Agrotécnica Federal de Alegrete transformou-se em Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Alegrete e nela criou-se, entre 

outros cursos, a Licenciatura em Química que eles cursavam. Eu disse-lhes que não houve um 

milagre divino, apenas a movimentação do aparelho do Estado em prol da melhoria da 

educação no país e do reconhecimento a nível mundial disso, o que será revertido em verbas e 

financiamentos do Banco Mundial. Ou seja, houve um momento em que eles decidiram se 
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iriam ou não sair de casa para estudar no curso, porém, todo o resto foi decidido pela 

instituição imaginária da sociedade, inclusive que eles estudariam química e não sociologia, 

ou filosofia – e digo isso sem nenhuma intenção de depreciar a disciplina de química. 

Um tanto chocados, apesar de este não ter sido o meu intuito, eles começaram a 

refletir e questionar cada vez mais sobre isso, oportunamente, estávamos trabalhando na 

disciplina de Gestão Educacional, o que, através do acesso e o estudo dos documentos 

oficiais, facilitou bastante a percepção de como esses movimentos acontecem. O que eu quis 

dizer a eles, e agora digo a vocês leitores, é que a educação em nível algum é desprovida de 

intenção, e esta intenção é construída na raiz da instituição imaginária social e disseminada 

através de suas instituições específicas ou transistóricas, seu objetivo é tornar-se imaginário 

social instituído. 

Tenho refletido muito sobre meu papel como formadora de formadores, e daí vem o 

grande interesse em pesquisar os imaginários dos acadêmicos dos semestres finais dos cursos 

de licenciatura da UFSM sobre a educação e seus meandros. Precisamos refletir sobre o que 

está instituído na formação de professores, problematizar esta lógica produtivista que nos 

afasta dos estudos e nos transforma em ―(re)contadores‖ de artigos. Afinal, na universidade 

temos formado professores para qual escola? Pergunto-me se nossos cursos de licenciatura 

corroboram para o que está instituído ou provocam a imaginação radical dos graduandos, 

fazendo com que estes saiam ávidos e aptos, aos movimentos instituintes de uma nova 

educação.  

Tenho várias questões sobre isso, ainda sem resposta, ainda sem comentários: até que 

ponto os cursos de formação de professores são pensados para a construção de uma escola 

melhor? De que forma a autonomia é discutida e vivenciada? Como estão trabalhando com os 

futuros professores as noções de sociedade, sujeitos, coletividades? Por que há tanta 

desmotivação em ser professor nos licenciandos? O que trazem os projetos pedagógicos dos 

cursos? As aulas provocam o poder de criação dos estudantes? É possível que a UFSM esteja 

contribuindo para a manutenção das escolas como estão?  

De que forma os cursos afetam os alunos? Fala-se em sensibilidade, afetividade, amor, 

nos cursos de licenciatura? Fala-se sobre o instituinte? E sobre as possibilidades que o próprio 

Artigo 15 da LDB
14

 nos dá? E os futuros professores, quais são seus imaginários sobre 

educação, escola, aula, sala de aula, ser professor, ser aluno? Eu não tenho essas respostas, 

tenho apenas desejo de conhecê-las: conhecimentos sobre a teoria do Imaginário Social, uma 

                                                           
14

 No Artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) diz: ―Os sistemas de ensino 

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público‖ (Grifo meu). 
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professora orientadora, tempo e vontade de provocar movimentos instituintes nos cursos de 

formação de professores, para que isso repercuta nas escolas e ajude a mudar a educação do 

Brasil. 

2.5 ESTADO DA ARTE SOBRE IMAGINÁRIO SOCIAL, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES 

Não se honra um pensador louvando-se ou mesmo interpretando-se seu trabalho, 

mas sim discutindo-o, mantendo-o, portanto, vivo e demonstrando, na prática, 

que ele desafia o tempo e conserva sua pertinência 

(Cornelius Castoriadis – As Encruzilhadas do Labirinto II). 

 

Apesar de nos lançarmos as nossas pesquisas sempre com muito entusiasmo e crença 

de que elas poderão mudar alguma coisa no mundo, devemos ter consciência que muitos 

caminhos já foram percorridos antes dos nossos, várias trilhas já foram abertas e muitos 

espaços explorados. Todo pesquisador, para iniciar sua investigação deveria realizar um 

estudo de tipo Estado da Arte e compreender que ―não está inventando a roda‖, está, no 

máximo, construindo outra, num novo design ou cor e, para isso, tudo o que já existe é muito 

importante e pode ser de grande ajuda. 

Compreendo a pesquisa de Estado da Arte como um balanço do que vem sendo 

produzido sobre um determinado tema em uma certa área, a fim de levantar quais são os 

temas mais focalizados, como estes têm sido abordados, quais as especificidades trabalhadas, 

que tipos de metodologias são mais recorrentes e qual a ênfase das produções sobre este 

objeto, pois ―a análise do campo investigativo é fundamental neste tempo de intensas 

mudanças associadas aos avanços crescentes da ciência e da tecnologia‖ (ROMANOWSKI; 

ENS, 2006, p. 39). 

A partir disso, elegi dois grandes temas e me debrucei nos ―repositórios da vida 

acadêmica‖, em busca de pesquisas já realizadas e artigos publicados sobre educação e 

imaginário. Além desses, busquei também produções que envolvessem, especificamente, 

imaginário social e formação de professores. Sobre esses temas, realizei levantamentos nos 

seguintes repositórios: Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES; Portal de Periódicos da CAPES; Banco de Teses e 

Dissertações da UFSM; Banco de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Pelotas; 

Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nos anais dos seguintes 

eventos: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – 

ANPED (2010, 2011, 2012, 2013); Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
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Pesquisa em Educação da Região Sul – ANPED Sul (2010, 2012, 2014); Encontro Nacional 

de Didática e Práticas de Ensino – ENDIPE (2010, 2012). 

Após um longo tempo mapeando tais pesquisas e classificando-as numa tabela, o 

resultado foi algo extremamente formativo para o meu desenvolvimento enquanto 

pesquisadora. Isso porque, reunir em um documento as pesquisas, teses, dissertações, artigos, 

grupos de pesquisas e seus estudos, diferentes abordagens, metodologias e descobertas, 

contribuiu para o fortalecimento de minhas concepções sobre imaginário na educação. Além 

disso, pude comprovar o crescimento da discussão de tais teorias na área da educação, um 

campo que ainda carece de mais atenção desta perspectiva teórica, pois acreditamos que a 

escola é composta de um universo que ultrapassa as questões dos conteúdos curriculares, 

como pude apresentar ao longo de todo este capítulo.  

Devemos ter em mente que minha busca se deu a partir dos anos 2000, quando tornou-

se usual a publicação virtual de teses, dissertações artigos em periódicos e isso faz toda a 

diferença na busca. Desta forma, antes de irmos diretamente para os repositórios e as 

produções encontradas a partir deles, gostaria de voltar à um trabalho que, sem ele, não 

haveria GEPEIS, todas as produções que citarei abaixo decorrentes deste grupo de pesquisa e, 

não haveria, também, esta própria tese, o trabalho de que falo é intitulado Imaginário Social e 

Escola de 2º Grau: um estudo com adolescentes (OLIVEIRA, 1995) e foi a Tese de 

Doutorado da minha estimada orientadora Valeska Oliveira.  

Em sua tese, ela propõe ouvirmos as falas dos estudantes de ensino médio, tantas 

vezes esquecidos nas pesquisas acadêmicas, e conhecermos suas representações em relação a 

escola, sociedade, seus professores e suas escolhas profissionais futuras. Tudo isso 

problematizando a estrutura da educação escolar atual e a instituição imaginária da sociedade 

a partir de autores como Cornélius Castoriadis, Edgar Morin, Félix Guattari e Erik Erikson. 

Em suas palavras: 

Como um investigador que tenta recompor as peças de um quebra-cabeças, 

desvendando assim o cenário, os sujeitos, as intencionalidades, me envolvi com a 

realidade de duas escolas públicas de ensino médio, tentando uma aproximação com 

os adolescentes atendidos pelas duas instituições com o objetivo de compreender os 

sentidos construídos por estes sujeitos sobre a educação escolar (OLIVEIRA, 2005, 

p. 55). 

Ao seu final, o estudo nos mostra que a educação escolar possui um significativo 

trabalho de socialização do indivíduo e produção e/ou reprodução de cultura. Por isso, 

torna-se indispensável que a escola dedique atenção ao discurso dos adolescentes sem anular 

o desconforme, buscando, pelo contrário, possibilitar saídas ―para processos que vislumbram 

sujeitos socialmente criativos e singularmente autônomos‖ (Ibidem, p. 78). Desta pesquisa 
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que se dedica às vozes de adolescentes saem incontáveis outras que, vinte e dois anos depois 

ainda bebem nesta fonte e é sobre elas, e outras, que falaremos agora.  

Dando sequência as análises deste Estado da Arte, para este momento, sistematizarei 

os repositórios um a um e, ao final, realizarei uma análise geral de todos eles. Nos quatro 

bancos de teses e dissertações (CAPES, UFSM, UFPel e UFRGS), os critérios de análise para 

cada pesquisa foram: questão/tese, objetivo geral, referencial teórico, metodologias e métodos 

e resultados e conclusões. Ao todo, nesta etapa realizei a análise de quarenta e três 

dissertações e dezesseis teses, todas as cinquenta e nove pesquisas realizadas em Programas 

de Pós-Graduação em Educação. 

Iniciemos então pelo Banco de Teses e Dissertações da CAPES, um repositório 

bastante amplo em termos de abrangência nacional, porém, limitado nas questões de datas. 

Por isso, foi realizada a busca através de descritores e arquivos com as pesquisas na íntegra, 

fato que dificultou consideravelmente a pesquisa e me leva a concluir que existem muitas 

outras investigações que não pude alcançar, pela deficiência do repositório. Entretanto, com 

os descritores imaginário, educação e formação de professores, dos noventa trabalhos 

encontrados, onde deles possuem relação com o imaginário
15

 na perspectiva com a qual 

trabalhamos, ou similares a ela. 

Entre estas onze pesquisas estão sete teses e quatro dissertações, todas elas produzidas 

entre os anos de 2011 e 2012. Nas onze pesquisas avaliadas, apenas três delas utilizavam a 

teoria do Imaginário Social de Cornelius Castoriadis, as outas oito consideravam a teoria do 

Imaginário de Gaston Bachelard e Gilbert Durand, que também são autores que dialogamos 

no GEPEIS, por contribuírem significativamente às pesquisas sobre imaginário com seu viés 

mítico e antropológico. Dentre as metodologias mais utilizadas nestas pesquisas estão, 

pesquisa (auto)biográfica (DELORY-MOMBERGER, 2008), pesquisa formação (JOSSO, 

2010a), além disso grande parte das investigações constituem-se como estudo de caso e 

utilizam narrativas orais ou escritas como métodos de construção de dados. Ainda, 

corroborando a premissa de que as teorias sobre imaginário abrem espaço a 

multidisciplinaridade e a complexidade na educação diversos temas transversais são foco das 

teses e dissertações analisadas, tais como: literatura, fotografia, teatro, autonomia, mito, 

história, entre outros.  

Das três pesquisas que trabalham a partir dos estudos castoradianos, uma tese 

investiga a literatura como dispositivo de formação de professores através da história de vida 
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 Digo isso, pois foram excluídos todos os trabalhos que se referiam a imaginário como algo oposto ao real, 

fantasia, ilusão, fruto da imaginação infantil, ou concepções similares a estas.   
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de uma professora-poetiza (AMARAL, 2012), outra problematiza as possíveis implicações do 

conceito de autonomia de Castoriadis na reflexão sobre a formação humana (FERREIRA, 

2012), e a última dissertação busca o imaginário sobre avaliação da aprendizagem e sua 

influência nos processos formativos de professores de História (OLIVEIRA, 2011). Destes 

trabalhos, tão distintos e, ao mesmo tempo, unidos pelos fios invisíveis do imaginário, 

conclui-se que a literatura é um dispositivo de formação que contribui positivamente para a 

docência, que apenas uma formação autônoma pode trazer sentido à formação humana e 

transformar a sociedade, e, por fim, que as significações imaginárias que trazemos conosco 

desde a infância movimentam nossas ações enquanto professores, isso se comprova no caso 

da avaliação da aprendizagem. 

No Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foram 

encontrados oito trabalhos com os descritores imaginário e educação, destes, apenas quatro 

possuem relação com o imaginário na perspectiva com a qual trabalhamos, ou similares a ela. 

Desenvolvidas entre os anos de 1997 e 2005, as duas teses e duas dissertações abordam temas 

como escola, educação, surdez, inclusão, e utilizam entrevistas narrativas como principal 

método de pesquisa. Além disso, entre os autores mais citados estão Sigmund Freud, Nilda 

Teves Ferreira e Cornelius Castoriadis, este último, presente nas duas dissertações, sobre as 

quais comentarei agora. 

A primeira investigou o imaginário social construído sobre o surdo abrigado na 

(extinta) Fundação Estadual do Bem Estar do Menor – FEBEM, o papel da escola e da 

institucionalização nas vidas desses sujeitos (THOMA, 1997). A outra problematizou o 

imaginário docente na perspectiva da inclusão de alunos com necessidades especiais no 

ensino superior, suas implicações, ações e práticas pedagógicas (MÜLLER, 2005). Ambas as 

pesquisas abordam a temática da inclusão na perspectiva do imaginário social e salientam a 

questão das necessidades desses alunos, o quanto isso deve ser discutido e trabalhado no 

âmbito da formação de professores, trazendo novamente à pauta, a influência do imaginário 

em tudo o que se passa no social.  

Já no Banco de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Pelotas – UFPel, 

encontrei vinte e uma pesquisas que tratam das teorias do imaginário, produzidas entre os 

anos de 2005 e 2014, todas elas na perspectiva de Gaston Bachelard (1988) e Gilbert Durand 

(2002), teóricos que, por mais que apresentem uma leitura diferente da de Cornelius 

Castoriadis, dialogam tranquilamente em nossas pesquisas, tanto que, na UFPel está o Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Imaginário Educação e Memória – GEPIEM, coordenado pela 

professora Lúcia Maria Vaz Peres com o qual o GEPEIS possui uma longa e frutífera relação 
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de produção e amizade. Nesta busca, realizei a análise de seis teses e quinze dissertações, 

todas orientadas pela professora Lúcia Peres, tendo Bachelard e Durand como principais 

autores, nenhuma cita Castoriadis.   

As pesquisas possuem como principais abordagens metodológicas, a (auto)biografia, 

pesquisa formação e fenomenologia, a maioria delas configura-se como estudo de caso e 

trabalham memória e história de vida a partir de narrativas orais ou escritas. Dois autores que 

também possuem bastante influência nos estudos deste grupo são Michel Mafessoli (1998) e 

Marie-Christine Josso (2010a). Entre os temas transversais das pesquisas, estas também se 

abrem para um leque de possibilidades de diálogo com a educação, indo desde teatro, 

literatura e fotografia, passando por negritude, cultura, sociologia e formação de professores.  

Destacarei aqui três investigações que trazem questões da formação de professores na 

perspectiva do imaginário antropológico como um exemplo da contribuição de tais estudos e 

de sua similaridade com o presente projeto. Trago primeiramente uma dissertação que buscou 

relacionar referências de leitura na infância e suas influências na ação docente do leitor. Tal 

investigação concluiu que nossas vivências infantis reverberam ao longo da trajetória de vida 

e, no caso da leitura, manifestam-se no saber/fazer pedagógico (BANDEIRA, 2007). Outra 

dissertação que destaco tem como objetivo identificar de que modo o ensino de Sociologia 

pode contribuir para o processo de reencantamento do mundo e da educação. Num trabalho 

bastante estético o autor aponta para a importância das narrativas visuais e da atenção 

imaginante para a construção de uma mística do ensino em Sociologia (MOURA, 2013). 

Por fim, uma tese que reflete sobre a escrita acadêmica, desenvolvimento profissional 

e mitologia através da história de vida de uma professora-pesquisadora, que traz à discussão 

os mitos fundadores de nossos modos de ser/estar no mundo (MARTINS, 2012). Eu poderia 

comentar aqui sobre outros estudos produzidos na UFPel, todos muito interessantes e 

singulares, porém, elegi esses por se tratarem de formação de professores, desenvolvimento e 

prática, pensando a educação pela lógica sensível e estética que o imaginário permite.  

No âmbito do levantamento de dados realizado nos Bancos de Teses e Dissertações da 

CAPES e das três principais universidades públicas do estado, chego ao ―ninho‖, o Banco de 

Teses e Dissertações da UFSM, onde encontrei a maioria dos trabalhos produzidos pelo 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social – GEPEIS. Então, dos 

sessenta e três trabalhos encontrados com os descritores imaginário e educação, vinte e três 

possuem relação com a perspectiva com a qual trabalhamos, todos realizados entre os anos de 

2004 e 2013.  
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Das vinte e duas dissertações e uma tese, dezenove delas tem Cornelius Castoriadis 

como autor principal, outros estudiosos que surgem neste cenário são Michel Foucault (2010), 

Gilles Ferry (2004) e Antonio Nóvoa (1992). No que tange a metodologia, grande parte das 

pesquisas utilizam história de vida, (auto)biografia e pesquisa formação, através de narrativas 

orais e escritas e análise hermenêutica. Nas temáticas estudadas, como se espera, a 

multidisciplinaridade se faz presente, através do diálogo entre formação de professores, 

docência universitária, língua portuguesa, história, inclusão, grupos, dispositivos, tempo, 

corpo, teatro, extensão universitária, literatura, entre outros.  

Eu poderia ficar um longo tempo aqui discorrendo sobre cada tese e dissertação 

produzida na UFSM que versa sobre imaginário, os estudos orientados pela professora 

Valeska Oliveira e outros pela professora Helenise Sangói Antunes, pois por ser meu ―habitat 

natural‖, muitos deles eu já havia tido a oportunidade de ler, e outros, nos oito anos que 

participo do GEPEIS, alegremente digo que ―vi acontecer‖. Eu poderia homenagear meus 

tantos amigos que apareceram neste momento do Estado da Arte, tudo o que compartilhamos, 

falar sobre os seus sorrisos e suas dores ao ―parir‖ suas teses e dissertações, foi uma volta no 

tempo esta etapa do trabalho.  

Porém, elegi três dissertações para trazer aqui de maneira mais específica, aqueles que, 

aos meus critérios, dizem um pouco de cada dos outros que não estarão em destaque. Uma 

realizada em 2010 investigou a trajetória de quatro professoras negras e seus imaginários 

sobre ser professora, em distintos momentos da história da educação brasileira (SANTOS, 

2010). Outra pesquisa buscou conhecer e analisar os saberes e as significações imaginárias 

sobre o lugar da infância no trajeto formativo de professoras egressas do curso de Pedagogia 

da UFSM (IRGANG, 2009). E por último, uma pesquisa que problematizava os sentidos e 

significados do corpo biográfico na formação de professores, no caso do GEPEIS (SANTOS, 

2013). Destes trabalhos, o que me chama atenção e por isso os trago como exemplos, é o 

quanto tornam visível a multiplicidade de temas que envolvem a formação de professores e o 

quanto eles se relacionam com o imaginário social na constituição do ser docente, seja por cor 

da pele, imagens de infância, corpo biográfico, ou os tantos outros elementos que instigam os 

pesquisadores.  

No universo das teses e dissertações, entre as que consegui alcançar neste estudo me 

ensinaram muito acerca de pesquisa em educação e imaginário. Digo que ler cada uma delas 

acrescentou ou corroborou alguma coisa para o projeto que ora apresento, me deu ideias 

novas, ou me mostrou que algumas coisas já vinham sendo discutidas demais, sem resultados 

palpáveis. Na eleição das que eu falaria um pouco mais, com certeza fui injusta com as tantas 

outras que não estão neste texto, porém, convido o leitor para fazer um passeio pela tabela que 
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apresento ao final, em anexo a esta escrita, e conhecer cada uma delas, uma rica e formativa 

oportunidade.  

Passando agora para o levantamento realizado no Portal de Periódicos da CAPES, no 

qual foram encontrados cento e sessenta e um artigos com o descritor imaginário social, após 

a leitura dos resumos, selecionei para análise apenas dezoito, por possuírem relação com os 

temas educação e formação de professores. Antes de seguir, gostaria de salientar que assim 

como o Banco de Teses e Dissertações, este outro repositório da CAPES também é bastante 

desatualizado, pois, como pesquisadora já li inúmero artigos sobre o tema que utilizei como 

descritor que não foram apresentados em minha busca.  

Entretanto, os artigos analisados foram publicados entre os anos de 2001 e 2014 e, um 

dado interessante deste momento do levantamento, é que, no Brasil, visando a abrangência do 

repositório, a professora Valeska Oliveira é a maior produtora de escritos sobre imaginário 

social e educação. Para a análise das publicações destaquei o resumo, as palavras-chave e o 

referencial teórico utilizado. Sobre os resumos, muitos deles dão poucas, ou genéricas 

informações, outros estavam bastante completos e condizentes a totalidade dos textos. Nos 

referenciais teóricos, Cornelius Castoriadis está citado em todas e entre os outros autores que 

são apresentados estão Gilbert Durand, Gaston Bachelard, Aristóteles e Lev Vygotsky. Nas 

palavras-chave os principais temas foram formação de professores, educação, autonomia, 

escola, dispositivo de formação, entre outras.   

Assim como as teses e dissertações, eleger quais artigos apresentar neste texto foi 

outro desafio, entre todos escolhi quatro, por sua abrangência em relação a temática de minha 

pesquisa, bem como por serem os que mais me provocaram ao realizar a leitura.  

O português Manuel Gonçalves Barbosa (2012) publicou um artigo muito interessante 

na revista Linhas Críticas no qual analisa as luzes e as sombras do conceito de autonomia na 

educação. Isso a partir de um resgate da história da educação, as correntes e tendências que 

defenderam esta causa e o leva hoje, séculos depois, a questionar se ainda estamos, enquanto 

educadores, dispostos a investir na autonomia e de que modo poderíamos fazê-lo. De maneira 

bastante consistente o autor nos mostra que o imaginário da autonomia resistiu à passagem do 

tempo e, em muitos momentos, foi ressignificado em outras terminologias. E conclui dizendo 

que 

Compete-nos a nós, educadores em contextos formais e não formais, manter acesa a 

chama desse imaginário, implementando e realizando projetos onde se tenha a 

oportunidade de aprender a deliberar, a assumir responsabilidades, a inovar, a criar, 

a cooperar, a formular perguntas e a buscar soluções, a superar obstáculos e a elevar 

a autoestima (p. 263). 
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Um dos pontos mais interessantes deste artigo, que vai diretamente ao encontro da tese 

que proponho está no conceito de autonomia elaborado por Castoriadis. Já discuti 

anteriormente neste capítulo sobre isso, acredito piamente que através da autonomia podemos 

mudar a educação e a sociedade, e é sobre isso que os cursos de formação de professores 

deveriam se debruçar. Além disso, chamo atenção àquela sensação de que alguém já 

pesquisou alguma coisa que você tinha muita vontade, um resgate histórico do conceito, pelos 

olhos do movimento escolanovista, pelas mãos de Freire e outras correntes pedagógicas, foi 

um projeto que sempre me atraiu, e futuramente o farei, do meu jeito, mas considerando o 

bom trabalho de Barbosa (2012), que acabou se tornando um dos meus referenciais. 

Outra produção que trago em destaque foi escrita pelas professoras Valeska Oliveira e 

Lúcia Peres (2009), um dossiê sobre Imaginário lançado pela revista Educação, do Centro de 

Educação da UFSM. O texto apresenta duas trajetórias que se encontram nos caminhos do 

imaginário, os grupos de pesquisa GEPEIS e GEPIEM, suas inscrições teóricas, estrutura 

organizativa e o lugar do imaginário como fundador e mobilizador dos grupos e as pesquisas 

que são desenvolvidas neles. No diálogo, Castoriadis e Bachelard são apresentados em suas 

singularidades e convergências, mostrando que é possível unir correntes distintas quando se 

encontra o ponto exato e, além disso, as autoras ainda contam dos desafios de estudar 

imaginário no campo da educação e os inúmeros momentos em que foram taxadas como ―as 

loucas da casa‖, excêntricas ou imaginativas. Nas palavras das 

professoras/pesquisadoras/orientadoras: 

A inter e a transdisciplinaridade pelas quais circulamos e em que nossos imaginários 

transitam são potências criativas e criadoras e um ―entre-saber‖ para outras 

possibilidades de olhar e pensar a educação. Um olhar que é construído social e 

antropologicamente voltado, em especial, para a trama complexa que pressupõe a 

formação de pessoas e professores. Esta complexidade científica está perpassada 

pelos devaneios e racionalizações do sujeito pensante, constantemente pensando o 

próprio pensar; vivendo a dialética no plano psicológico como fomentadora da 

formação de pensamentos complementares com vistas a um movimento simultâneo: 

crescimento pessoal e grupal (p. 470). 

O artigo é concluído com o manifesto do desejo de provocar saberes a partir de outras 

formas, outras lógicas dentro da academia, num movimento instituinte de mudança que faça 

sentido para o leitor, como faz para as professoras e seus grupos de pesquisa. A escolha por 

esta produção se dá pela amizade que tenho com as autoras, o quanto elas me ensinam e 

inspiram – em especial a professora Valeska – e também por se tratar de um diálogo sobre 

imaginário em prol do reconhecimento do seu espaço na academia e suas contribuições para a 

educação.  
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Diretamente da Colômbia, outro pesquisador que conheci através da realização deste 

Estado da Arte, Napoleon Murcia Peña (2012), coordenador do grupo de estudos e pesquisas 

Mundo Simbólico. Em seu artigo, ele discute as permanentes práticas e discursos existentes 

nas escolas e a influência do imaginário social nisso e, a partir daí, propõe uma análise de tais 

significações buscando movimentos instituintes de uma nova escola. Ele ainda problematiza 

que a escola colombiana se assentou sobre as bases racionais europeias e na perspectiva 

industrial a partir de dois pressupostos, o da escola como um organismo mecânico funcional e 

como organismo institucionalizado para disseminar os ideais governistas. Ao final, o 

professor propõe caminhos a partir do questionamento ―o que fazer para transformar a escola 

colombiana?‖ 

La hipótesis que se manejaría desde la lógica de los imaginarios sociales se 

fundamentaría en cuatro dimensiones: 1. Asumir la necesidad de comprender la 

naturaleza imaginaria de la escuela; 2. Recuperar el papel creador y creativo de la 

escuela y del ser humano que en ella se dinamiza y la dinamiza; 3. Reconocer las 

significaciones imaginarias sociales que sustentan la escuela en su devenir creativo 

histórico-social; 4. Potenciar los imaginarios instituyentes-radicales que sean 

positivos para la configuración de una escuela de contexto, por y para la vida; una 

escuela que no solo esté entrada en los intereses técnicos, sino –y sobre todo– 

comprenda que estos se subsumen en las intencionalidades del ser humano, las 

cuales deben estar en concordancia con los más sentidos propósitos sociales, en 

términos de su imbricada relación con el ambiente (p. 67). 

Propor hipótese e soluções à educação, a partir do imaginário social é algo que 

também desejo: encontros como o com este autor, me fazem pensar que não estou tão 

equivocada em meus propósitos. É interessante, também, observar que a escola colombiana 

retratada por Peña é muito similar a nossa escola brasileira, aquela sobre a qual reflito 

insistentemente neste projeto e este é um dos pontos que me fizeram trazer este artigo à baila. 

Outro motivo é o fato do autor sugerir os estudos das teorias sobre imaginário social como 

uma saída para a construção de uma nova escola, mais dinâmica, criativa, sensível e 

condizente à contemporaneidade.  

O quarto e último artigo que apresento, não é de modo algum menos importante que os 

outros, pelo contrário, acredito que ele abarque o que as dezoito produções analisadas 

apresentam, as contribuições da filosofia de Cornelius Castoriadis para a educação. As 

palavras de Castoriadis, ditas através do texto da professora Lilian do Valle (2008) definem a 

filosofia como um ―compromisso com a totalidade do pensável‖ e é isso que o pesquisador 

faz ao longo de toda a sua vasta obra, discutir incontáveis temas, propor teorias e 

problematizar o instituído nos diversos âmbitos da sociedade. Ao longo do texto a autora 

utiliza as teorias de Castoriadis para falar em filosofia e educação, mostrando que a primeira 
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está na essência da segunda; e que uma das maiores contribuições da teoria do imaginário 

social para a educação está na possibilidade de pôr em movimento questões que há muito 

tempo já não se discutem mais.  

São elas, por exemplo: ―Quem é esse ser (sempre encarnado e particular) que tenho 

diante de mim, e o que ele me revela sobre o modo de ser (racional, mas também 

estético e afetivo) desse que eu chamo correntemente de aluno?‖; mas também: ―O 

que é, de onde veio e para onde vai essa sociedade que tenho diante de mim, e o que 

isso me revela sobre o que posso e desejo chamar de educação, professor, aluno?‖ (e 

aí, por exemplo: Até onde, em nossa experiência formativa contemporânea, a ideia 

de natureza humana foi criticada, ou permanece intacta, justificando algumas das 

ações correntemente adotadas?) (p. 499). 

Assim, o artigo nos leva a refletir sobre a responsabilidade de pensar a totalidade 

quando falamos em educação, em largarmos nossos lugares confortáveis na academia e nos 

colocarmos a produzir movimentos para superarmos a lógica tradicional instituída. E conclui 

com uma bela reflexão sobre a que um filósofo se destina, ―a manter interminavelmente 

aberta a interrogação sobre a autonomia humana‖ (VALLE, 2008, p. 510-511). Minha 

admiração pela autora deste artigo vem de longa data, outra expressiva pesquisadora da obra 

de Castoriadis, que contribui muito para a educação em suas produções e trazê-la aqui, como 

um fechamento sobre o que nos traz o Portal de Periódicos da CAPES em termos de 

imaginário social e educação, é algo que muito me apraz. Pois, utilizando das palavras finais 

do seu texto, é nossa responsabilidade manter interrogações sobre educação, sobre autonomia 

e sociedade, caso contrário, nossas pesquisas não servem de muita coisa.  

Para dar seguimento a pesquisa de Estado da Arte sobre imaginário e educação, 

busquei nos anais de três expressivos eventos da área da educação, o que nestes vinha sendo 

publicado. Meu levantamento aconteceu no Encontro da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED (edições 2010, 2011, 2012, 2013), Encontro da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação da Região Sul – ANPED Sul 

(edições 2010, 2012, 2014) e Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino – ENDIPE 

(edições 2010, 2012). Nesta etapa encontrei trinta artigos que versavam sobre os temas que 

movimentam este projeto de tese, oito na ANPED, dezoito na ANPED Sul e quatro no 

ENDIPE. Inicialmente, é interessante apontar que dos trinta trabalhos analisados, vinte e um 

foram produzidos a partir de pesquisas desenvolvidas nos grupos GEPEIS (oito) e GEPIEM 

(treze), mostrando a grande produtividade da região sul no que compete aos estudos sobre 

imaginário.   

Assim, após a leitura de todos os trinta artigos, apresentarei aqui três deles, um de cada 

evento, como uma mostra do quem sendo socializado nestes espaços. Iniciando pelo texto 
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publicado pela pesquisadora Beatriz Gomes Nadal (2011) na 34ª ANPED, no qual a autora 

relata uma pesquisa que teve como objetivo compreender a cultura de escolas públicas de 

educação básica à luz de teóricos como Cornelius Castoriadis e Michel Foucault. Outros 

temas abordados são instituição e gestão do trabalho pedagógico, que são apontados como 

elementos que dificultam a reflexão e a transformação da escola, por permanecerem 

configurados da forma que estão no imaginário instituído; além disso, o trabalho aponta a 

ausência de formação continuada de professores como outro empecilho à mudança.  

Ao propor o diálogo entre os dois filósofos na análise do caso das escolas do estado do 

Paraná, o texto problematiza a manutenção de uma micropolítica existente nas escolas e o 

quanto isso dificulta a emancipação das instituições. Tal texto me faz refletir que Castoriadis 

muito discutiu em sua obra essas questões, não necessariamente utilizando a educação como 

exemplo, ele falava em sociedade e o quanto vivemos imersos neste imaginário instituído, 

indo ao encontro de Foucault que tanto analisou as estruturas de manutenção do poder da 

sociedade, mantidas através das escolas, manicômios, prisões e demais instituições de 

sequestro. O que os une? As reflexões sobre a sociedade e suas instituições. O que os 

distingue? Para Foucault bastava trazer tais mecanismos à tona, ao passo que para Castoriadis, 

era urgente construirmos soluções para sairmos das prisões instituídas pela heteronomia e 

transformarmos a sociedade numa grande coletividade autônoma.  

Outro artigo apresentado é fruto de uma pesquisa que vem sendo realizada em rede, 

numa parceria entre o GEPEIS/UFSM e grupos de outras instituições do país, como a UFMG 

e a UFRJ, com o objetivo de discutir sobre o cinema e a educação, propondo experiências 

estéticas e analisando de que forma a sétima arte se inscreve nos enredos das vidas de 

professores das redes públicas de ensino. Publicado pelas pesquisadoras Farenzena et al. 

(2014), na X ANPED Sul, o trabalho analisa o cinema como potência formativa sob a ótica do 

imaginário social, discutindo memórias cinematográficas, formação de professores e 

produções audiovisuais feitas por escolas como projetos de ensino. 

Como conclusão as autoras apresentam a necessidade das práticas culturais dos 

docentes serem trabalhadas a fim de que estes levem até a escola outras vivências possíveis na 

educação, através da cultura e da arte. E apontam as vivências de discussão e produção de 

cinema desenvolvidas no projeto como importantes dispositivos de formação ético-estética e 

gerador de movimentos instituintes na educação escolar. A meu ver, a grande contribuição de 

pesquisas como esta, está no fato de propor exercícios multidisciplinares na educação, 

pesquisar na academia com as escolas, e não sobre elas, dialogando com quem vive e faz a 
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educação no cotidiano, com quem convive com nossos jovens e pode efetivar a mudança que 

tanto almejamos por estar no interior das instituições de educação básica.  

Por fim, um painel apresentado no XV ENDIPE (2010) que discutiu os movimentos 

instituintes e a cultura escolar em diferentes realidades de escolas públicas brasileiras, com o 

objetivo de compreender as funções simbólicas e suas manifestações nas dinâmicas das 

práticas educativas de docentes. Das três pesquisas que compõem o painel a primeira foi 

desenvolvida pela professora Iduina Mont‘Alverne Chaves no Rio de Janeiro e reflete sobre o 

desafio de propor uma educação que valorize a imaginação, o sentimento e a razão sensível 

nas escolas públicas; a segunda, apresentada pela professora Rosane Barbosa Marendino, 

conclui que as escolas devem cultivar propostas que desvelem/revelem os imaginários dos 

alunos e a formação docente também deve considerar tais aspectos, tanto no que diz respeito 

aos imaginários dos professores, quando no sentido de habilitá-los à uma leitura mais sensível 

de seus estudantes. 

A terceira pesquisa foi apresentada pela professora Valeska Oliveira, em conjunto com 

suas bolsistas de Iniciação Científica e Extensão da época, Bruna Flores, Ionice Debus, 

Marília Hartmann e eu, Monique da Silva. Ela une, de certa forma, as duas investigações 

anteriores, pois relata um projeto de extensão desenvolvido pelo GEPEIS em parceria com 

uma escola estadual do Rio Grande do Sul no qual escola e universidade uniram forças para 

(re)construir e ressignificar o Projeto Político Pedagógico da escola, buscando a valorização 

do sensível no diálogo sobre o simbólico e o imaginário realizado com alunos e professores.  

O interessante destas três pesquisas unidas em um painel sobre imaginário e educação, 

é que uma delas defende a valorização do simbólico e do sensível, outra o olhar sobre os 

imaginários dos professores e alunos, e a terceira apresenta isso sendo efetivado através da 

extensão universitária, mostrando que este diálogo entre universidade e escola é muito mais 

que necessário, perfeitamente viável. Como participante deste projeto de extensão, do qual 

lembro com muito carinho, posso dizer que o imaginário contribui para a educação e para a 

escola de maneira imensurável, e ter visto isso acontecer foi um dos combustíveis de minha 

vida acadêmica, das minhas convicções sobre educação e da certeza que nutro, de que o 

imaginário é um eficiente caminho para a mudança que desejo. 

Enfim, o que apresento nesta última dezena de páginas são reflexões a partir da 

pesquisa de Estado da Arte sobre imaginário, imaginário social e educação. Com este 

levantamento pude perceber que apesar de ter encontrado um número expressivo de 

produções que entrelaçam estas temáticas, ainda são poucos os grupos de pesquisas e 

profissionais que se debruçam sobre a teoria do Imaginário Social na educação. Talvez pelo 
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seu caráter mais social, ou por não ter escrito diretamente para a educação, Castoriadis ainda é 

uma mina a ser explorada, ele nos diz muito sobre as questões que envolvem a sociedade, as 

relações humanas, o imaginário e suas instituições e, se olharmos bem de perto, nos diz a todo 

o momento sobre educação.  

Entre teses, dissertações e artigos, foi possível ver os movimentos dos que trabalham 

com a perspectiva do imaginário, em que momentos se aproximam e se distanciam conceitos 

que já foram estudados em outros contextos e podem contribuir para a reflexão do nosso; e, 

principalmente, compreender que não se faz pesquisa do nada e o ineditismo é uma questão 

de ponto de vista, temos que ter humildade. A partir disso posso dizer que fazer este estudo 

mudou minha visão sobre o projeto da tese que pretendo desenvolver, me fez perceber que 

tenho muito a aprender com outros pesquisadores com os quais compartilhei caminhos sem 

saber. 

Entretanto, como pesquisadora, acredito que devo ter deixado muita gente de fora do 

levantamento que ora apresento, porém, divido a culpa com o Banco de Teses e Dissertações 

e o Portal de Periódicos da CAPES, são repositórios limitados e pouco atualizados. Tenho 

conhecimento de várias produções em imaginário e educação que não foram apresentadas 

pelos portais. Outro empecilho foi que a maioria dos repositórios existem desde os anos 2000, 

deixando para trás uma imensa produção – e no que compete a teoria do Imaginário Social, os 

anos 90 foram imensamente frutíferos. Ainda, há os autores que preferem publicar capítulos e 

livros, e também ficaram de fora da minha pesquisa de Estado da Arte.        

Mas, neste ―mundo, mundo, vasto mundo‖ da produção o que apresento aqui foi o que 

pude fazer até o momento e acredito que bastou para me mostrar que há muita coisa 

interessante por aí e o que eu produzo, é mais uma entre elas, única por ser minha, única por 

ser do meu jeito, mas múltipla por dialogar com os outros trabalhos, múltipla por saber que 

não está sozinha. Na epígrafe deste subcapítulo, trago uma citação de Castoriadis (1987b), um 

trecho do livro As encruzilhadas do labirinto II: domínios do homem, no qual o autor diz que 

se honra um pensador discutindo-o, mantendo-o vivo e mostrando que ele desafia o tempo. 

Ao todo, acredito que vi isso em muitas das teses, dissertações, artigos, e desejo que a minha 

tese também o seja. 
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3 SOBRE COMO DESENVOLVEMOS A PESQUISA: DO DESEJADO AO 

POSSÍVEL ATRAVÉS DO MÉTODO CALEIDOSCÓPICO 

Há um tempo atrás conheci a obra Um discurso sobre as ciências, nela Boaventura de 

Sousa Santos (2010) propõe uma posição antipositivista na pesquisa, defende que todo o 

conhecimento científico é socialmente construído e nos convida a refletir sobre o valor da 

ciência, sua relevância social e sua relação com a virtude. Tudo isso, a partir de algumas 

questões feitas por Jean-Jacques Rousseau
16

 no século XVIII, são elas:  

Há alguma relação entre a ciência e a virtude? Há alguma razão de peso para 

substituirmos o conhecimento vulgar que temos da natureza e da vida, e que 

partilhamos com os homens e mulheres da nossa sociedade, pelo conhecimento 

científico produzido por poucos e inacessível à maioria? Contribuirá a ciência para 

diminuir o fosso recente na nossa sociedade entre o que se é e o que se aparenta ser, 

o saber dizer e o saber fazer, entre a teoria e prática? Perguntas simples a que 

Rousseau responde, de modo igualmente simples, com um redondo não (SOUSA 

SANTOS, 2010, p. 16). 

A leitura deste texto sempre me provocou muitas reflexões, a meu ver, tais perguntas 

nunca estiveram tão necessárias, pensar a relação entre ciência e virtude. O sociólogo 

português ainda vai nos dizer que é imprescindível que nos perguntemos sobre o papel de 

todo este conhecimento científico acumulado, se isso enriqueceu ou empobreceu nossas vidas, 

―ou seja, pelo contributo positivo ou negativo da ciência para a nossa felicidade‖ (p. 18). O 

impacto que isso me provocou foi definidor e, desde então, sempre que penso em uma 

pesquisa para desenvolver me questiono: como isso irá contribuir efetivamente para a 

sociedade?  

Esta pergunta esteve comigo na elaboração dos objetivos deste projeto de tese, na 

escolha das teorias as quais eu iria me filiar e, não diferente, na eleição do método que irei 

compor para a construção da pesquisa. É sobre este último falarei neste capítulo. Iniciei 

lembrando de Boaventura para salientar que a postura que tomamos enquanto pesquisadores, 

as escolhas, os caminhos, tudo reverbera em nosso produto final.  

Então, quando sento para colocar no papel sobre como pretendo desenvolver a 

pesquisa que ora apresento, esta tarefa me parece mais difícil do que eu achei que seria. Há 

algum tempo venho lendo sobre algumas possibilidades teórico-metodológicas tipo: estudo de 

caso, pesquisa-ação, (auto)biografia, pesquisa implicada, pesquisa-formação, etnopesquisa 

crítica, entre outras, porém, nada se encaixa ―perfeitamente‖ no que pretendo, nem se exclui 

                                                           
16

 Tais questões estão na obra ―Discurso sobre as ciências e as artes‖ de Jean-Jacques Rousseau, publicada em 

1750.  
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totalmente. Aí me vem à cabeça uma frase de Gaston Bachelard (1988, p. 17), no livro A 

poética do devaneio, que diz assim: ―como é duro o destino de um fazedor de livros! É 

preciso cortar e recoser para dar sequência às ideias‖. Abordagens, modalidades 

investigativas, instrumentos, tipos de análises, há muitas opções no universo que essas 

palavras abrigam e me parece que a escolha de uma é a renúncia da outra, quando olho um 

pouco mais a fundo, percebo que não, que uma mescla é possível. Mas como?  

Quando tenho bloqueios de escrita e criação, faço coisas que julgo inspiradoras para 

me distrair e deixar a cabeça pensar em segundo plano, num destes momentos olhei meu 

caleidoscópio. Ele foi comprado por mim em Recife há uns três anos atrás, de um artesão que 

usava um funil como chapéu, uma peça interessantíssima construída por uma pessoa mais 

ainda. Ao olhar dentro deste ―aparelho óptico‖ vejo criação incessante, beleza, ciência e 

poesia, pois o caleidoscópio é colorido, mutante, combinador de diversas peças, 

surpreendente, refletidor e mágico. Então, após um tempo assim, olhando por entre aquelas 

paredes de vidro com peças coloridas exibindo-se para mim, voltei aos estudos, sem deixar os 

devaneios de lado, e compus algo que chamei de Método Caleidoscópico. 

Na época do Exame de Qualificação, o caleidoscópio da pesquisa me apresentou uma 

imagem, ela foi composta com os olhos de quem se dedicava integralmente aos estudos e 

pesquisas, com as cores do tempo livre e os brilhos da paixão pelos estudos. Quando saí pela 

porta da qualificação, ao dobrar a esquina tive uma surpresa, boa para mim, nem tanto para a 

pesquisa, fui chamada para ser Docente da Educação Básica, Profissional e Tecnológica no 

IFFar, agora como professora efetiva do Campus Alegrete, cedida para trabalhar como 

Assessora Pedagógica na Pró-Reitoria de Ensino. Neste momento, meu caleidoscópio deu um 

giro para a direita, se afastou do desejado e, com a orientação da professora Valeska, 

compôs-se outra imagem, esta segunda tinha menos elementos, possuía as cores primárias de 

quem conta o tempo e abre brechas nele e já não brilhava tanto, pois a paixão pela pesquisa 

realizada na UFSM dividia espaço com o envolvimento com outra instituição de ensino, e não 

fazer comparativos tornou-se um grande desafio. Mesmo assim a segunda imagem também 

era bela, quando temos vontade ela sempre é, quando acreditamos no que estamos fazendo.  

Abaixo, apresento as cores e formas que o caleidoscópio da pesquisa tomou: 
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Figura 1 – Representação visual do Método Caleidoscópico utilizado na pesquisa 

 
Descrição da Figura: imagem de um círculo ovalado na horizontal na cor bege, dentro dele está escrito a 

expressão ―análise hermenêutica‖. Ainda, no meio deste círculo há sete triângulos coloridos que compõem uma 

estrela de seis pontas. O triângulo de cima é roxo e dentro dele está escrito: Gaston Bachelard, Ernest Cassirer, 

Cornelius Castoriadis, Edgar Morin, Martin Heidegger. Abaixo, à esquerda, um triângulo vermelho no qual está 

escrito: Análise documental dos PPCs dos 22 cursos de Licenciatura. No centro da estrela encontra-se o triângulo 

branco, dentro dele está escrito: Quais são os imaginários dos acadêmicos das licenciaturas da UFSM e de que 

forma os cursos contribuem para a mudança e/ou manutenção destes imaginários e da estrutura escolar atual?. A 

esquerda deste último está um triângulo azul, dentro dele está escrito: Questionário Sócio-imaginário enviado a 

turmas dos 22 cursos de Licenciatura. Na terceira linha de triângulos que compõem a estrela, à esquerda há um 

triângulo verde, dentro dele está escruto: Valeska Oliveira, Silvia Isaia, Helenise Antunes, Nyrma Azevedo, 

Janine Amaral, Dóris Bolzan. No centro, embaixo, um triângulo amarelo, dentro dele está escrito: Conversas 

Cruzadas em turmas de semestres finais de 14 cursos de Licenciatura. Por fim, à direita, um triângulo laranja, 

dentro dele está escrito: Entrevista/conversa com TAE/CADE/UFSM. Esta imagem corresponde a representação 

gráfica do Método Caleidoscópico, metodologia criada para o desenvolvimento desta pesquisa.   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Há uma infinidade de elementos e circunstâncias entre o desejado e o possível, esta foi 

mais uma das aprendizagens que o Doutorado em Educação me trouxe. E se eu disser que não 

fiquei com vontade de ter feito mais, ou ter feito diferente, estarei mentindo. Mas sou grata, o 

possível também me possibilitou realizar uma pesquisa que julgo ser interessante de 
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compartilhar. E as coisas que ficaram lá atrás, no âmbito do desejado, não as esqueci, elas 

poderão ter o seu tampo em outra ocasião.  

Desta forma, a partir da imagem apresentada acima, este capítulo versa sobre como a 

pesquisa foi desenvolvida, e esta exposição será dividida em três subcapítulos a partir da 

questão de tese, é ela que movimentou a pesquisa e, por isso, está no centro da imagem em 

todas as variações do caleidoscópio. Próximo ao centro estão os meus companheiros na 

elaboração do método, além dos professores que compõem a banca examinadora deste 

projeto, os referenciais teórico-epistemológicos que elegi para embasarem o desenvolvimento 

da pesquisa, que podem ser traduzidos em basicamente pelos nomes Gaston Bachelard, Edgar 

Morin, Ernest Cassirer e Cornélius Castoriadis. 

A partir destes surgem os diversos instrumentos de pesquisas que foram combinados e 

recombinados na busca pelos imaginários e, por fim – também por início, e por meio, pois ela 

está em tudo – a análise Hermenêutica perpassou toda a pesquisa, como o cilindro, o que 

abriga tudo e sobre ela também irei escrever. 

3.1 OS PRIMEIROS REFLEXOS: A BASE TEÓRICA DO MÉTODO 

Nós pressentimos a possibilidade de transformar os círculos viciosos em 

ciclos virtuosos, refletidos e geradores de um pensamento complexo 

(Edgar Morin – A cabeça bem-feita). 

 

As discussões sobre uma ciência mais livre, complexa, humana, não são novas, já por 

volta de 1930 Gaston Bachelard iniciava tais ideias em sua obra O novo espírito científico 

(2000). Filósofo original, profundo e multifacetado, Bachelard inspirou uma geração de 

cientistas, epistemólogos e filósofos falando sobre a necessidade de uma nova ciência ou que 

a ciência antiga se remodelasse, pois, o espírito científico possui uma razão de renovamento 

inesgotável, uma espécie de metafisica essencial. Ele ainda alertava que este movimento não 

seria fácil, muito menos rápido, e que esta ―florescência epistemológica‖ levaria tempo para 

ocorrer.  

Chega sempre uma hora em que não se tem mais interesse em procurar o novo sobre 

os traços do antigo, em que o espírito científico não pode progredir se não criando 

novos métodos. Os próprios conceitos científicos podem perder sua universalidade. 

[...] Os conceitos e os métodos, tudo é função do domínio da experiência; todo o 

pensamento científico deve mudar antes uma experiência nova; um discurso sobre o 

método científico será sempre um discurso de circunstância, não descreverá uma 

constituição definitiva do espírito científico (BACHELARD, 2000, p. 121). 
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Bachelard propõe em suas reflexões sobre epistemologia a ideia da descontinuidade, 

das rupturas, os erros que geram acertos, entre outros elementos ignorados pela ciência 

clássica. Ele ainda diz que na concepção do novo espírito científico o método faz corpo em 

sua aplicação, os caminhos vão sendo abertos na incerteza e, muitas vezes, na ignorância que 

é cheia de acertos. Ele ainda fala sobre a recusa as simplificações na ciência e na filosofia, 

Na realidade, não há fenômenos simples; o fenômeno é um tecido de relações. Não 

há natureza simples, nem substância simples; a substância é uma contextura de 

atributos. Não há ideia simples, porque uma ideia simples, como bem viu Dupréel, 

deve ser inserida, para ser compreendida, num sistema complexo de pensamentos e 

experiências (BACHELARD, 2000, p. 130). 

Nesta mesma linha de raciocínios, numa rica obra dividida em seis volumes, Edgar 

Morin compõe o que ele chama de O método, resultado de décadas de estudos e pesquisas 

comprometidos com a sociedade na perspectiva do ―novo espírito científico‖. Nela o filósofo 

propõe que olhemos a ciência e a produção de conhecimento pela ótica da complexidade, que 

nada seja excluído e, as grandes áreas há muito tempo divididas, dialoguem em prol da 

humanidade. Ele provoca que o que temos não cabe mais em termos de produção de 

conhecimentos, que nossa hiperespecialização nos cega para o resto do mundo e que uma 

mudança paradigmática é mais que necessária. 

Pode-se satisfazer em conceber somente o indivíduo excluído da sociedade, de 

conceber a sociedade excluindo a espécie, o humano excluindo a vida, conceber a 

vida excluindo a physis, a física excluindo a vida? Pode-se aceitar que os progressos 

locais precisos se acompanhem de uma imprecisão difusa sobre as formas globais e 

as articulações? Pode-se aceitar que a medida, a previsão, a manipulação façam 

regredir a inteligibilidade? Pode-se aceitar que as informações se transformem em 

ruído, que uma chuva de microelucidações se transforme em obscurecimento 

generalizado? Pode-se aceitar que o conhecimento seja fundado na exclusão do 

conhecedor, que o pensamento seja fundado na exclusão do pensador, que o sujeito 

seja excluído da construção do objeto? Que a ciência seja totalmente inconsciente de 

sua inserção e de sua determinação sociais? Pode-se considerar como normal e 

evidente que o conhecimento científico não tenha sujeito e que seu objeto seja 

deslocado entre as ciências, esmigalhado entre as disciplinas? Pode-se aceitar tal 

noite sobre o conhecimento? (MORIN, 2013, p. 28). 

O fato é que, cada vez mais, nós pesquisadores nos vemos em posse de um fragmento 

de um todo, de uma peça do quebra cabeça do mundo, do qual muitas vezes ignoramos a 

imagem que tem. Morin nos leva a refletir sobre isso, colocar o homem, a sociedade, o todo 

complexo em cada pesquisa que formos desenvolver, seja na área que for. Voltar a pensar sob 

a tríade constitutiva do conceito de homem que se define em indivíduo, sociedade e espécie e 

partir toda a ciência disso. Entretanto, ele deixa claro que não busca um saber geral, nem uma 

teoria unitária, isso não seria possível. 
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Morin defende a criação de um método ―que detecte e não que oculte as ligações, as 

articulações, as solidariedades, as implicações, as imbricações, as interdependências, as 

complexidades‖ (2013, p. 29). Ele ainda diz que a ignorância e a incerteza podem ser aliadas 

do pesquisador dinâmico, na busca pela passagem do estado de círculo vicioso ao ciclo 

virtuoso no que compete a produção de conhecimento. Não que o que foi produzido até aqui, 

o que foi descoberto, não tenha valor algum, ou esteja errado, tudo o que a ciência fez até hoje 

é de muito valor e nos constituiu socialmente, o questionado são os rumos individualistas, 

disciplinares, simplificadores e excludentes que isso tomou. 

Não sabemos aprender fora das disciplinas, nos movimentar sem as grandes áreas e, de 

certa forma, vivemos confortáveis com isso. Castoriadis (1987a) também problematiza isso 

dizendo que não há uma lógica complexa para o que propomos separando as disciplinas e 

áreas do conhecimento sem uni-las de forma alguma, e questiona os impactos disso na 

educação.  

Aqui os efeitos da separação das disciplinas se fazem sentir com maior gravidade do 

que em qualquer outra parte: da separação da filosofia (que, a bem dizer, nunca se 

realizou efetivamente), já que ela leva a esquecer os inumeráveis pressupostos e 

implicações filosóficas de todo o discurso antropológico; separação dos outros 

grandes conjuntos de disciplinas físicas e sobretudo biológicas, já que é impossível 

ver na natureza física e biológica do homem uma simples condição abstrata de sua 

atividade histórica; da separação entre disciplinas antropológicas, enfim, já que a 

unidade do objeto desafia imediatamente a dissecção científica e que é possível 

perguntar se a distinção que fazemos entre disciplinas diferentes tem um sentido 

para sociedades outras que não a nossa (CASTORIADIS, 1987a, p. 249). 

Aprendemos a pensar desta forma disciplinarizada e agora o grande desafio é 

desaprender, para aprender algo diferente, numa estrutura que englobe, que complexifique, 

pois é necessário para que retomemos nossa ética planetária, nosso compromisso com o outro, 

com o mundo visível e invisível, nas palavras de Morin “nós precisamos de um princípio de 

conhecimento que não apenas respeite, mas revele o mistério das coisas” (2013, p.36 – grifo 

do autor). 

Ao falar mais especificamente sobre o método ele nos traz que, nesta teoria, significa 

caminhar sem um caminho, fazer o caminho enquanto se caminha, construir o método e o 

conhecimento no tempo do vivido, com suas nuances, seus erros, surpresas e descobertas, a 

ideia geral é aprender aprendendo.  

O método aqui se opõe à conceituação dita ―metodológica‖ em que ela é reduzida à 

receita técnicas. Como o método cartesiano, ele deve inspirar-se de um princípio 

fundamental ou paradigma. Mas a diferença é justamente o paradigma. Não se trata 

mais de obedecer a um princípio de ordem (eliminando a desordem), de claridade 

(eliminando o obscuro), de distinção (eliminando as aderências, as participações e as 
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comunicações), de disjunção (excluindo o sujeito, a antinomia, a complexidade), ou 

seja, obedecer a um princípio que liga a ciência, à simplificação lógica. Trata-se, ao 

contrário, de ligar o que estava separado através de um princípio de complexidade 

(MORIN, 2013, p. 37). 

A ideia é que a ciência anônima se termine, somos todos humanos, fazemos escolhas 

teóricas, não somos neutros e o conhecimento que se alimenta da incerteza se mantém ao 

longo dos anos por sua natureza cambiante. Assim, nos livros O método 1: a natureza da 

natureza (MORIN, 2013), O método 2: a vida da vida (MORIN, 2015), O método 3: o 

conhecimento do conhecimento (MORIN, 2012b), O método 4: as ideias, habitat, vida, 

costumes organização (MORIN, 2011a), O método 5: a humanidade da humanidade 

(MORIN, 2012c) e O método 6: ética (MORIN, 2011b), Morin apresenta uma vasta e 

complexa filosofia sobre o método e propõe que tomemos outros, e múltiplos, caminhos. 

Em O método 1: a natureza da natureza (MORIN, 2013) a ideia discutida é a de que a 

complexidade da natureza é a natureza da complexidade. Trazendo exemplos da física e da 

biologia Morin mostra ao leitor o quão ligadas estas disciplinas são, apesar de por muitos 

séculos terem ignorado uma a outra. Tudo isso sob a égide do princípio da simplificação, uma 

ideia que reinou e isolou o que antes era uno,  

O princípio da simplificação reinou sobre o universo. As coisas foram totalmente e 

por princípio isoladas de seu ambiente e de seu observador, privados ambos de toda 

existência. A concordância das observações eliminou o observador, e o isolamento 

experimental eliminou o ambiente perturbador. As coisas tornaram-se objetivas: 

objetos inertes, imobilizados, inorganizados, corpos mudados sempre por leis 

exteriores. Tais objetos, privados de formas, de organização, de singularidade são, 

neste grau de abstração, terrivelmente irreais; mas tem-se poder sobre eles, pela 

medida e pela experiência, e esta ação é terrivelmente real (MORIN, 2013, p. 444). 

Nosso universo perdeu sua singularidade, a ciência o anonimizou e transformou tudo 

em objeto que pode ser destacado do meio e analisado em descontexto, entretanto, esta práxis 

científica teve sucesso e aí está a dificuldade em instituirmos um novo paradigma. Precisamos 

nos reencontrar com a natureza para descobrirmos nossa natureza novamente, retomar a 

poesia e a sensibilidade, abandonar as simplificações. Através disso, não é preciso ter medo 

do desconhecido, apenas caminhar conscientemente rumo ao conhecimento, pois ―a 

complexidade nos torna sensíveis a evidências adormecidas: a impossibilidade de expulsar a 

incerteza do conhecimento‖ (MORIN, 2013, p. 465). 

Esta mesma ideia inicia o livro O método 2: a vida da vida (MORIN, 2015), a de que 

―ninguém pode construir seu conhecimento sobre uma rocha de certeza‖ (p. 23). Nesta outra 

maneira de produzir conhecimento proposta por Bachelard e Morin as ideias destrutivas 

tornam-se ideias reconstrutoras, abrindo espaço para a filosofia, a poesia e o imaginário na 
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recusa do pensamento reducionista. Aí está o princípio da busca pelo método, que jamais 

estará pronto, que toma formas e contornos diferentes a cada estação, em cada lugar. O que 

me fiz pensar no caleidoscópio, cores, formas, combinações e recombinações, uma busca 

incessante, que tem pontos de parada, mas não se esgota. 

É a viagem em busca de um modo de pensamento capaz de respeitar a 

multidimensionalidade, a riqueza, o mistério do real e o caráter multidimensional do 

real; e de saber que as determinações cerebral, cultural, social, histórica, às quais se 

submete todo pensamento, sempre codeterminam o objeto do conhecimento. É isso 

que chamo de pensamento complexo (MORIN, 2015, p. 24) . 

A complexidade também está na vida da vida e no conhecimento da vida, quando 

assumimos que ela se enraíza na organização física e avança sobre tudo o que é 

antropossocial. Um belo exemplo disso, Morin traz na segunda parte desta obra através da 

metáfora do voo de um pássaro no céu. Ele fala da liberdade e a autonomia do pássaro que 

voa e sobre como esta certeza se esvai num olhar mais atento, visto que a natureza do pássaro 

obedece a determinismos ecológicos, moleculares e genéticos.  

Sim, o pássaro que voa no céu é determinado física, química, ecológica e 

geneticamente; sim, o seu voo é aleatório, não só para o observador, mas também 

para ele próprio. Mas é, também, nas e pelas determinações e aspectos aleatórios, 

um indivíduo vivo, um pássaro que voa no céu, e devemos procurar uma descrição, 

uma explicação que não suprima o pássaro, mas o exprima (MORIN, 2015, p. 125 – 

grifo do autor). 

Este conceito de autonomia é baseado no de Castoriadis (1999), é o mesmo da 

autonomia humana que discuti no capítulo dois do projeto que ora escrevo.  

O nomos é nossa instituição imaginária criadora, por meio da qual nós nos fazemos 

como seres humanos. É o termo nomos que dá toda significação ao termo e ao 

projeto de autonomia. Ser autônomo, para um indivíduo ou uma coletividade, não 

significa fazer ―o que se deseja‖, ou o que nos apraz no momento, mas dar-se suas 

próprias leis (CASTORIADIS, 1999, p. 212). 

Somos indivíduos autônomos, mas nossa autonomia não deve ignorar que temos uma 

psique que orienta e um meio social que nos forma. Através de discussões assim, neste 

segundo livro, Morin se dedica a mostrar que é preciso reconhecermos a vida como 

emergência, em sua dependência e autonomia simultâneas, que existe um círculo composto 

por physis e bios que integra a vida e que a ciência, seja qual for o conhecimento que deseja 

produzir, deve considerar isso.  

Este conceito de produção de conhecimento Morin discute no livro O método 3: o 

conhecimento do conhecimento (MORIN, 2012b) iniciando pela necessidade de refletirmos 
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sobre o que é o conhecimento, o que é a razão e que na ideia do conhecimento muitas vezes 

encontramos a ignorância, o desconhecido e a sombra.  Ele ainda vai dizer que o 

conhecimento comporta, necessariamente, uma competência, uma atividade cognitiva e um 

saber, considerando que a atividade cognitiva humana sempre interagiu de modo ao mesmo 

tempo complementar e antagônico com a ética, o mito, a religião, a política e o poder, este 

último, com frequência, controlou o saber para controlar o poder do saber.   

Morin critica a ―Torre de Babel‖ científica, o universo fragmentado do saber 

contemporâneo e a apatia da universidade frente a isso, alegando que ―o ato de conhecimento, 

ao mesmo tempo biológico, cerebral, espiritual, lógico, linguístico, cultural, social, histórico, 

faz com que o conhecimento não possa ser dissociado da vida humana e da relação social‖ 

(2012b, p. 26). A proposta é que todo o conhecimento deve refletir sobre si, sobre como é 

produzido e o seu lugar no mundo complexo, ou seja, as disciplinas precisam situar-se, 

problematizar-se, reconhecer-se, e então dialogar umas com as outras.  

Enfim, os princípios/regras que dirigem o conhecimento humano não estão, como no 

computador, inscritos num programa. Trata-se de um complexo poliprograma de 

princípios/regras/normas/esquemas/categorias, alguns inatos, outros culturais, outros 

elaborados pela experiência dos indivíduos; as instâncias que constituem esse 

complexo poliprograma reúnem-se, articulam-se e sobrepõem-se de maneira não 

apenas complementar, mas também concorrente e antagônica, para dirigir as 

operações do espírito/cérebro (MORIN, 2012b, p. 226). 

Frente a isso, é certo que o conhecimento pressupõe fechamento e abertura, ao mesmo 

tempo. Fechamento, pois, o mundo exterior só lhe chega através de traduções, símbolos e 

representações e abertura porque é influenciado pelo todo complexo do mundo, ou seja, o 

conhecimento humano é diferente do conhecimento que criamos nos computadores e mais 

uma vez, a abertura ao social, ao filosófico, ou poético, é imprescindível. Assim ―o 

conhecimento não tem fundamento, no sentido literal do termo, mas possui várias fontes e 

nasce da confluência destas, num dinamismo reflexivo de um circuito de onde emergem 

juntos sujeito e objeto‖ (MORIN, 2012b, p. 233). 

Morin continua estas reflexões no livro O método 4: as ideias, habitat, vida, costumes, 

organização (MORIN, 2011a) discutindo que o conhecimento cotidiano é uma mistura de 

percepções sensoriais, instituições, racionalidades, ideias inventadas, saberes profundos e 

ancestralidades misteriosas.  

Assim, a sociologia do conhecimento oscila entre um emancipacionismo, no limite 

do qual a razão e a ciência libertam-se do solo social para voar, e um determinismo 

rígido de uma sociedade produtora de conhecimentos destinados a assegurar suas 

funções e a sua reprodução (MORIN, 2011a, p. 16). 
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Através da ideia do método, da busca pelo caminho da construção de conhecimento 

complexo, Morin traz à baila discussões sobre sociedade, ciência, imaginário (que ele elabora 

utilizando a palavras ―espírito‖) e história, mostrando que todo o conhecimento científico 

depende de um contexto cultural. A cultura fornece ao pensamento as suas condições de 

formação, concepção e contextualização, através do imaginário social nos constituímos 

sujeitos sociais produtores de conhecimento, autônomos – até certo ponto –, ou seja, as ideias 

derivam do habitat, que organizam a vida e os costumes.  

Devemos estar muito conscientes de que, desde a aurora da humanidade, a 

linguagem, a cultura, as normas de pensamento, agarraram o ser humano e nunca 

mais o largaram. Desde essa alvorada, ergueu-se a noosfera
17

, com a proliferação 

dos mitos, dos deuses, cujo formidável levante empurrou o Homo Sapiens a delírios, 

massacres, crueldades, adorações, êxtases, maravilhas desconhecidas do mundo 

animal. Desde essa aurora, vivemos no meio de uma floresta de símbolos, da qual 

não podemos sair. Ainda no fim do nosso segundo milênio, como os daimons dos 

gregos e, por vezes, como os demônios do Evangelho, nossos demônios ideais 

arrastam-nos, submergem nossa consciência, dando-nos a ilusão de sermos 

hiperconscientes... (MORIN, 2011a, p. 303 – grifos do autor). 

Desta forma Morin traz constantemente o imaginário, o simbólico, o mítico para 

dentro de sua obra. Não há método, conhecimento, sujeito, ciência sem esta esfera sensível a 

que todos estamos subjugados, quer conscientes ou não.  

A razão, a ciência, o saber superior não são mais do que mitos também, criações 

humanas elaboradas a partir de nossas origens sapien e demens. E nesse sentido, a ideia mais 

rica ou complexa se desfaz em uma elaboração pobre, que não considera estas outras esferas, 

que não científicas da produção de conhecimento, ou seja, as ideias nos servem e nós 

servimos a elas e é indispensável que as teorias científicas se abram aos problemas 

epistemológicos, filosóficos e éticos e que estas se abram para o conhecimento científico. 

A integração reflexiva dos diversos saberes relativos ao ser humano continua sendo 

tema no próximo livro, chamado O método 5: a humanidade da humanidade (MORIN, 

2012c). Morin explora ainda mais esta questão alegando que não se trata de somar os saberes, 

mas de ligá-los, de articulá-los, ampliá-los, dar espaço a ciência, mas também a literatura, a 

poesia, as artes em geral, considerando que há diversos meios de conhecimento e de produção 

de conhecimento.  

O conhecimento do humano deve ser, ao mesmo tempo, muito mais científico, 

muito mais filosófico e, enfim, muito mais poético do que é. Seu campo de 

observação e de reflexão é um laboratório muito amplo, o planeta Terra, na sua 

                                                           
17

 Termo introduzido por Teulhard de Chardin, em O Fenômeno Humano, que designa o mundo das ideias, dos 

espíritos/mentes, dos deuses, entidades produzidas e alimentadas pelos espíritos humanos na cultura. Essas 

entidades, deuses ou ideias, dotadas de autonomia dependente (dos espíritos e das culturas que os alimentam) 

adquirem uma vida própria e um poder dominador sobre os humanos (MORIN, 2012b, p. 303). 
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totalidade, no seu passado, no seu futuro e também na sua finitude, com seus 

documentos humanos que começam há seis milhões de anos (MORIN, 2012c, 

p. 18). 

Pensar o conhecimento humano pela complexidade abre um leque de possibilidades de 

diálogo que enriquece a ciência, a filosofia, a arte e a produção de conhecimento em geral, 

porque reconhece o humano, porque vê por trás dos objetos os indivíduos que o constituíram, 

porque aceita a diversidade, porque não compartimenta a realidade humana. Além disso, 

porque junta ao invés de separar, dá sentido à palavras e costumes perdidos e, principalmente, 

porque concebe o homo não apenas como sapiens, mas também como demens, como 

symbolicum.  

Aí está o grande ganho de refletirmos sobre a humanidade da humanidade, 

percebermos que há um mundo complexo, simbólico, imaginário por trás de toda a criação, 

das fábricas, dos objetos, da ciência. Compreender que há um ser humano, animal simbólico 

por trás de cada artigo escrito, de cada livro publicado, teoria formulada, conhecimento 

produzido e incluir na pesquisa científica uma abordagem existencial, uma epistemologia 

complexa, o sonho, a poesia, a filosofia, o devaneio.  

Aqui Morin não apenas vai ao encontro da teoria do Imaginário Social 

(CASTORIADIS, 1982), como também dos apontamentos de Ernest Cassirer (2012) sobre a 

necessidade de percebermos o homem como um animal que é mais que puramente racional, 

que comporta igualmente um caráter simbólico em sua essência. Por exemplo, Cassirer em 

Ensaio sobre o homem, diz que ―na história do pensamento científico, a alquimia precede a 

química, a astrologia precede a astronomia‖ (p. 339). O interessante destas teorias que 

convergem é que todas propõem o retorno ao homem e sua singularidade, sua sensibilidade 

perdida.  

Seguindo o caminho da busca pelo método, após reflexões sobre a natureza da 

natureza, a vida da vida, o conhecimento do conhecimento, as ideias, habitat, costumes, 

organizações e a humanidade da humanidade, Morin chega ao último livro, O método 6: ética 

(MORIN, 2011b). Este tema está presente em toda a obra, perpassa os cinco livros anteriores 

e é elaborado com mais cuidado neste último, a partir da ideia da tríade 

indivíduo-sociedade-espécie.  

Morin nos traz que ―todo olhar sobre a ética deve reconhecer o aspecto vital do 

egocentrismo assim como a potencialidade fundamental do desenvolvimento do altruísmo‖ 

(MORIN, 2011b, p. 21 – grifo do autor). Neste sentido os seres humanos carregam ao mesmo 

tempo o ódio e o amor pelo outro, para viver em comunidade. A proposta é de religação com 

o outro, com a sociedade, com o humano, para que possamos resgatar a ética na produção de 
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conhecimento, termos consciência da responsabilidade da ciência frente o mundo, frente aos 

indivíduos e valorizarmos o sentimento de solidariedade universal.  

Na segunda parte do livro, Morin faz uma inquietante reflexão sobre a ciência, a ética 

e a sociedade, mostrando que a relação ciência/técnica foi comprada pelas grandes empresas e 

a partir disso os cientistas já não tem mais controle sobre o que sai dos seus laboratórios, 

numa perspectiva bem similar à que Boaventura de Sousa Santos (2006) discute em 

Conhecimento prudente para uma vida decente. Morin ainda comenta que ―o fechamento 

disciplinas, associado à inserção da pesquisa científica nos limites tecnoburocráticos da 

sociedade, produz a irresponsabilidade em relação a tudo o que é exterior ao domínio 

especializado‖ (2011b, p. 73). 

Um exemplo disso são as nossas crianças cada vez mais medicadas nas escolas, todos 

os seus problemas, transtornos, agitações possuem explicações dadas pela medicina, 

psicologia e soluções milagrosas dadas pela indústria farmacêutica, que em termos de 

financiamento de pesquisas ganha um montante incomparável ao da educação, educação 

especial, psicopedagogia, entre outras áreas. Entretanto,  

O problema da ciência vai além dos cientistas.  Clemenceau dizia que a ―guerra é 

um negócio sério demais para ser deixado nas mãos dos militares‖. A ciência é um 

assunto sério demais para ser deixado unicamente nas mãos dos cientistas. Sabemos 

também que a ciência se tornou perigosa demais para ser deixada nas mãos dos 

homens de Estado. Em outras palavras, a ciência tornou-se também um problema 

cívico, um problema de cidadãos. Mas estes ignoram cada vez mais um saber que 

lhes é incompreensível, pois esotérico. Daí a necessidade e a dificuldade de uma 

―democracia cognitiva‖ (MORIN, 2011b, p. 78). 

A instituição de uma regulação ética nas ciências exigiria uma nova forma de pensar a 

própria ciência, não é ética das empresas multinacionais que produzem transgênicos, 

medicamentos e pessoas doentes, mas uma ética da existência humana social, altruísta, 

sensível ao mundo. Uma maneira de construir esta democracia cognitiva pode ser a educação, 

a educação de ―cabeças bem-feitas‖ (MORIN, 2012a), que permitissem aos homens serem 

capazes, de maneira consciente e integral, de enfrentar os problemas fundamentais da vida 

privada e social. Uma educação pela complexidade, que formaria sujeitos que movimentariam 

os ciclos virtuosos da ciência, que transformariam a sociedade.  

Por fim, a cada livro que avanço na leitura da obra de Morin, mais percebo seu diálogo 

com a teoria do Imaginário Social (1982), é interessante apontar que ele cita Castoriadis em 

todos os volumes de O Método, e alguns são até revisados pelo próprio autor. Castoriadis 

também faz uma conversa sobre o que Morin propõe, em alguns de seus livros há entrevistas 

entre eles. Com isso, justifico a importância que hoje estas ideias têm para meu trabalho de 
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pesquisa, um autor complementa o outro, Castoriadis como base teórico e Morin com o 

método, para mim é bastante clara, e pertinente, esta união. Nas palavras de Castoriadis:  

Aquilo que se costuma chamar de complexidade é, a meu ver, uma das 

manifestações do que chamo de natureza magmática do ser; a saber, o fato de que o 

ser não é um conjunto nem uma hierarquia bem ordenada de conjuntos, mas um 

magma. Dele podem ser extraídos conjuntos, nele podem-se construir conjuntos, 

mas essas extrações ou essas construções não o esgotarão nem o recobrirão nunca 

(CASTORIADIS, 2004, p. 299). 

A complexidade, ou a natureza magmática do ser é o ponto principal, é onde estes 

autores convergem, na busca pela retomada dos mitos, símbolos, sentimentos, filosofia, para 

explicar a sociedade, produzir conhecimento e fazer uma ciência mais humana.  

Acrescentando mais uma teoria a reflexão, para trabalhar sobre educação, mais precisamente 

com formação de professores, terei outra parceira ao método, a pesquisa-formação. 

A Pesquisa-formação se situa na corrente de uma metodologia de compromisso dos 

pesquisadores numa prática de mudança individual ou coletiva, que inclui um 

conjunto de atividades extremamente variadas, seja do ponto de vista dos campos de 

operação, seja, enfim, do ponto de vista dos objetivos de transformação (JOSSO, 

2010, p. 101). 

Esta abordagem de pesquisa foi inicialmente difundida por Gaston Pineau e vem sendo 

trabalhada atualmente por Marie-Christine Josso (2010a; 2010b). Considerando que toda a 

pesquisa vise uma transformação social, em algum âmbito, a pesquisa-formação, de forma 

similar a pesquisa-ação, se preocupa em articular diretamente a construção de conhecimento e 

a transformação social num mesmo espaço de tempo. Nela a pesquisa não ocorre ―sobre‖ um 

determinado contexto, ou grupo, mas é desenvolvida ―com‖ um contexto ou grupo e, nesta 

mudança de palavras há toda uma mudança de paradigma implicada. Segundo Josso (2010a, 

p. 125).  

A mudança oferecida no quadro de uma Pesquisa-formação é uma transformação do 

sujeito aprendente pela tomada de consciência de que ele é e foi sujeito de suas 

transformações; em outras palavras, a Pesquisa-formação é uma metodologia de 

abordagem do sujeito consciencial de suas dinâmicas de ser no mundo, de suas 

aprendizagens, das objetivações e valorizações que ele elaborou em diferentes 

contextos que são-foram os seus.   

No trabalho com pesquisa-formação chamamos de experiências formadoras os 

dispositivos utilizados durante a pesquisa, ela implica uma articulação conscientemente 

elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade e ideação. No Método Caleidoscópico 

compus diversos destes dispositivos, de reflexão, de estudo, de narrativas de vida, de arte, 

tudo pensado a partir de tal teoria, para que a pesquisa vá além de uma simples coleta de 

dados no cumprimento de exigências acadêmicas, e que ela possa contribuir com o meio, 
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pesquisa-formação, pois eu e meus companheiros, estaremos aprendendo e ensinando uns 

para os outros, com nossos processos de construção de conhecimento, nossas histórias de vida 

e imaginários.  

Com uma forte influência das teorias sobre (auto)biografia e história de vida, a 

pesquisa-formação trabalha com o conhecimento de si do sujeito, sua capacidade de 

(auto)reflexão e formação. Desta forma a pesquisa transforma-se em um projeto de formação 

―porque contribui para a constituição de um sujeito que trabalha para a consciência de si e do 

seu meio, bem como para a qualidade de sua presença no mundo‖ (JOSSO, 2010a, p. 27). 

Assim a formação do sujeito é o centro da ação, a pesquisa acaba por se desenvolver, mas o 

mais importante são as experiências formadoras e seus impactos na vida dos envolvidos.  

Independente do contexto, o espaço-tempo da Pesquisa-formação é o processo de 

formação dos participantes no sentido em que este processo é definido por Freire, 

Rogers, Pineau, Dominicé, isto, é, como dinâmica do ser no mundo por meio das 

objetivações e valorizações com as quais cada um esculpe sua existência (JOSSO, 

2010a, p. 126). 

Apostado nisso é que a ideia motora do objetivo da pesquisa de tese é a perspectiva 

instituinte, ou seja, além de conhecer e dialogar com os imaginários dos acadêmicos dos 

semestres finais dos cursos de licenciatura da UFSM, também pretendemos que a pesquisa 

seja formativa para todos nós. Que ao refletirmos sobre educação e imaginário social, fosse 

possível nos (trans)formarmos em agentes de reflexão e mudança, multiplicadores da 

necessidade da instituição de outro imaginário sobre educação.  

3.2 NO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FORMAS E CORES SE (RE)COMBINAM  

Se no início não dispomos de um método, pelo menos podemos dispor de um antimétodo, 

pelo qual ignorância, incerteza, confusão tornam-se virtudes 

(Edgar Morin – O método 1). 

 

Para escrever este subcapítulo
18

, volto a sua versão correspondente do Projeto de 

Qualificação e de certa forma sinto saudade. Viver no âmbito das possibilidades é incrível, 

sou grata a tudo o que me aconteceu, faz exatamente um ano que o escrevi, a minha vida deu 

um giro, o caleidoscópio também e assim foram traçados os caminhos da pesquisa. 

Naquela época escrevi como nota de rodapé que ―Gostaria de deixar apontado que 

tudo o que escreverei aqui está no âmbito das possibilidades do trabalho, num primeiro 

                                                           
18

 Neste subcapítulo escreverei algumas vezes em primeira, outras em terceira pessoa, pois a construção de 

dados da pesquisa possui momentos ―eu‖, e momentos ―nós‖. 
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momento, considerando que tudo ocorra como o planejado, com a total certeza de que não 

ocorrerá, descrevo neste subcapítulo como pretendo desenvolver a pesquisa, ciente de que 

mudanças serão feitas ao longo dos próximos dois anos de investigação empírica‖. E de fato 

houve mudanças, mudanças estas que não qualificaram nem prejudicaram a pesquisa, apenas 

a fizeram diferente. 

Retomando, o nome que dei para o meu ―antimétodo‖ é Método Caleidoscópico, isso a 

partir da imagem de um caleidoscópio, um aparelho ótico que junta formas e cores através de 

reflexos de espelhos dentro de um recipiente, traçando imagens distintas a cada movimento. O 

caleidoscópio pouco, ou nada, repete suas imagens, a cada luz ele é diferente, a cada ângulo, 

cambiante, e é assim que penso o método empregado a pesquisa de doutoramento, sempre 

com o desejo que isso tudo seja diverso, surpreendente e belo.  

Desta forma, com o objetivo de conhecer e dialogar com os imaginários dos 

acadêmicos dos semestres finais dos cursos de licenciatura da UFSM sobre a educação em 

uma perspectiva instituinte, utilizando o Método Caleidoscópico, percorri os vinte e dois 

cursos de licenciatura da UFSM através de seus projetos pedagógicos, legislações, objetivos, 

matrizes curriculares e políticas. Caminhei também por quatorze destes, conversando com 

turmas de semestres finais, olhando nos olhos, sentindo o cheiro e observando as cores de 

tantos estudantes esperançosos, angustiados e disponíveis. Além disso, lancei, como 

aviõezinhos de papel, o questionário sócio-imaginário para turmas dos vinte e dois cursos e 

nem sei aonde foi parar. 

Gostaria de registra que durante o desenvolvimento da pesquisa recorri a Pró-Reitoria 

de Graduação da UFSM três vezes e fui muito bem recebida, primeiramente pela Professora 

Marta Adaime que mostrou bastante interesse pelo projeto de pesquisa e gentilmente assinou 

o Termo de Autorização Institucional para a realização da investigação, que foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM no mês de outubro de 2015. Depois as técnicas em 

assuntos educacionais que prontamente me passaram os arquivos dos PPCs e além disso se 

dispuseram a conversar sobre eles, caso isso pudesse auxiliar na pesquisa. Por fim, com um 

tanto de dados já analisados realizei uma entrevista/conversa com uma das Técnicas em 

Assuntos Educacionais responsáveis pela Coordenadoria de Apoio e Desenvolvimento de 

Ensino (CADE), situada, também na PROGRAD. 

Cansativo, provocativo, demorado, surpreendente, assim defino o período de 

construção de dados da pesquisa. Tudo começou quando peguei em mãos, na verdade em pen 

drive, os vinte e dois PPCs, e um primeiro pensamento me passou pela cabeça, ―porque eu 

inventei isso?‖. Primeiro passei algumas semanas olhando para aquela pasta no computador 

sem ter muita coragem de abrir, pois, em números, os PPCs dos vinte e dois cursos de 
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licenciatura da UFSM, em formato digital que me foi entregue na Pró-Reitoria de Graduação, 

compõem uma pasta com 7.297 arquivos em 1.428 outras pastas. Cada um dos 7.297 arquivos 

são um pedaço de algum PPC. Nada prático, nem simples, nem acessível, esta foi a Análise 

Documental. 

Para realizar este trabalho criei uma tabela com os itens dos PPCs divididos da 

seguinte forma: 

 

Figura 2 – Demonstrativo da tabela de análise dos PPCs 

Curso: 

APRESENTAÇÃO  

JUSTIFICATIVA  

OBJETIVOS  

PERFIL DESEJADO DO FORMANDO  

ÁREAS DE ATUAÇÃO  

PAPEL DOS DOCENTES  

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS  

ESTRUTURA CURRICULAR  

ELENCO DE DISCIPLINAS  

BIBLIOGRAFIAS DAS DISCIPLINAS  

AVALIAÇÃO  

RECURSOS HUMANOS E 

MATERIAIS 

 

ADAPTAÇÃO CURRICULAR  

LEGISLAÇÃO  

ASPECTOS GERAIS, LEGAIS E 

IMAGINÁRIOS DA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 

Descrição da figura: imagem contendo uma tabela com dezesseis linhas e duas colunas, sendo que na primeira 

linha as colunas estão mescladas e está escrita a palavra curso, acompanhada de dois pontos. Abaixo, nas demais 

linhas, sempre na coluna da esquerda, estão listadas as seguintes expressões, escritas em caixa alta: apresentação; 

justificativa; objetivos; perfil desejado do formando; áreas de atuação; papel dos docentes; estratégias 

pedagógicas; estrutura curricular; elenco de disciplinas; bibliografias das disciplinas; avaliação; recursos 

humanos e materiais; adaptação curricular; legislação; aspectos gerais, legais e imaginários da formação docente. 

Este é o demonstrativo da tabela utilizada para análise dos PPCs.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O segundo passo foi a realização da leitura de cada um destes PPCs trazendo para a 

tabela as principais impressões ou trechos dos documentos. A análise documental me 

surpreendeu pela complexidade e importância, confesso que antes, quando me dispus à tal 

tarefa, não pensei que a mesma tomaria tanto espaço na pesquisa, como o leitor poderá 

perceber depois. A análise foi feita visando os objetivos do curso, organização curricular, os 

perfis de professores desejados, as teorias e bibliografias adotadas nas disciplinas que 

competem a formação de professores, ementas das disciplinas e carga horária. Isso porque, ao 

trabalharmos na perspectiva do imaginário social, acreditamos que documentos como este 

retratam as estruturas subjetivas, os imaginários dos responsáveis pela sua elaboração e 

manutenção, bem como os possíveis perfis de egresso. 

Após ter percorrido todos os vinte e dois PPCs, me achei apta a conhecer as turmas 

dos cursos de licenciatura e à minha rotina de ―todo o dia ela faz tudo sempre igual...‖ 

acrescentei telefonemas, e-mails e idas e vindas à UFSM. Durante quatro meses, de março a 

junho de 2016, com um gravador sempre a postos, entrava em todas as salas em que as portas 

se abriam, algumas até dei uma forçada, outras já estavam escancaradas antes mesmo do 

horário marcado e assim estive conversando com turmas de quatorze curso de licenciatura e 

sou muito grata a cada docente que gentilmente cedeu espaço em sua aula, e a cada estudante 

que se dispôs a dialogar comigo no que chamamos na pesquisa de Conversas Cruzadas. 

Conheci a turma do sexto semestre do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

através da professora Deisi Sangoi; do sétimo semestre do Curso de Licenciatura em 

Matemática – Noturno na aula da professora Anemari Lopes; do sétimo semestre do curso de 

Licenciatura em Matemática – Diurno com a professora Liane Roos; com o apoio da 

professora Graziela Farias conversei com a turma do sexto semestre do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia – Noturno; e através das professoras Lúcia Nunes e Taciana Segat com a turma 

de sétimo semestre do Curso de Pedagogia – Diurno. 

Também estive com a turma do sexto semestre do Curso de Licenciatura em Artes 

Visuais na aula da professora Marilda Oliveira; com a turma do sexto semestre do Curso de 

Licenciatura em Educação Especial – Noturno através da professora Glaucimara Pires; e 

sétimo semestre do Curso de Licenciatura em Educação Especial – Diurno juntamente com a 

professora Juliana Riboli. Além disso conversei com a turma do sexto semestre do Curso de 

Licenciatura em Filosofia na aula da professora Elisete Tomazetti. 

Estive também com a turma de sétimo semestre do Curso de Licenciatura em Letras – 

Português, juntamente com a professora Francieli Pinton; sexto semestre do Curso de 

Licenciatura em Letras – Espanhol, na aula da professora Vanessa Fialho; e sétimo semestre 

do Curso de Licenciatura em Música com a professora Claudia Belocchio. Já no final do 
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semestre ainda conversei com a turma de sexto semestre do Curso de Licenciatura em 

Química através do professor Guilherme Corrêa; e com a turma do sexto semestre do Curso 

de Licenciatura em Teatro na aula da professora Candice Lorenzoni.  

Porque menciono aqui os professores que abriram as portas de suas salas de aula e me 

ajudaram nesta empreitada? Porque não foi assim em todos os cursos, nem com todos os 

contatados. A solidariedade acadêmica, quando acontece, precisa ser destacada e por isso sou 

imensamente grata a estes docentes. Também ressalto que no Curso de Licenciatura em 

História obtive resposta do professor Luís Augusto Farinatti, no Curso de Licenciatura em 

Física – Diurno e Noturno do professor Lúcio Dorneles, na Licenciatura em Geografia do 

professor Cássio Wollmann e na Licenciatura em Letras – Inglês da professora Patrícia 

Marcuzzo, mas estes estavam trabalhando com semestres iniciais e por isso suas turmas não 

foram visitadas, mas não foi por este motivo que seus cursos não participaram das Conversas 

Cruzadas, assim como os cursos de Licenciatura em Ciências Sociais, Licenciatura em 

Educação Física, Licenciatura em Dança.  

As Conversas Cruzadas aconteciam como um debate nas turmas, orientado por nove 

itens que aos poucos iam sendo lançadas aos estudantes, são eles: 

 Como vocês escolheram a profissão? Todos vocês, quando vieram para o curso de 

Licenciatura queriam, realmente, ser professor? 

 A UFSM tem atualmente 22 cursos de Licenciatura, entre todos, porque vocês 

escolheram este curso? 

 O que é educação? 

 O que é escola? Porque ela existe? A escola precisa existir? 

 Em que aspectos a profissão de professor se difere de todas as outras profissões? 

 O que faz o professor? Qual é o seu trabalho? 

 O que é o aluno? 

 O que é uma boa aula? 

 O que vocês aprenderam aqui e que vocês acham que não aprenderiam em outro lugar? O 

que o curso de Licenciatura ensinou de mais importante para vocês? 

 

Consensos, surpresas, divergências, várias opiniões, histórias de vida, expectativas, 

sonhos e muitos silêncios permearam as quatorze Conversas Cruzadas, que duraram de 

quinze até quarenta e cinco minutos, variando a cada curso. Todas as conversas foram 

transcritas e organizadas em planilhas da seguinte forma: 
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Como vocês escolheram a profissão? Todos vocês, quando vieram para o curso de 

Licenciatura queriam, realmente, ser professor? 

 

Figura 3 – Demonstrativo da tabela de análise das Conversas Cruzadas 

CURSO RESPOSTA 

Licenciatura em 

Artes Visuais 

 

Licenciatura em 

Ciências Biológicas 

 

Licenciatura em 

Educação Especial 

– D 

 

Licenciatura em 

Educação Especial 

– N 

 

Licenciatura em 

Filosofia 

 

Licenciatura em 

Letras – Espanhol 

 

Licenciatura em 

Letras – Português 

 

Licenciatura em 

Matemática – D 

 

Licenciatura em 

Matemática – N 

 

Licenciatura em 

Música 

 

Licenciatura em 

Química 

 

Licenciatura em 

Pedagogia – D 

 

Licenciatura em 

Pedagogia – N 

 

Licenciatura em 

Teatro 

 

Descrição da figura: imagem contendo uma tabela com quinze linhas e duas colunas. A coluna da esquerda traz 

na primeira linha a palavra curso e nas demais linhas os nomes dos cursos de licenciatura da UFSM que 

participaram das Conversas Cruzadas. São eles, na ordem em que estão listados na tabela: Licenciatura em Artes 

Visuais; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Educação Especial – D; Licenciatura em 

Educação Especial – N; Licenciatura em Filosofia; Licenciatura em Letras – Espanhol; Licenciatura em Letras – 

Português; Licenciatura em Matemática – D; Licenciatura em Matemática – N; Licenciatura em Música; 

Licenciatura em Química; Licenciatura em Pedagogia – D; Licenciatura em Pedagogia – N; Licenciatura em 

Teatro. Na coluna da direita traz na primeira linha a palavra resposta e as demais linhas estão em branco. Este é o 

demonstrativo da tabela utilizada para análise das Conversas Cruzadas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, após ter os nove itens guia das Conversas Cruzadas transcritos e separados em 

blocos uma imensidão de dados se apresentou em nossa frente, muita riqueza a ser explorada, 
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lida, relida e contada. Cabe destacar que no início de cada uma das conversas eu explicava aos 

estudantes sobre a pesquisa, o anonimato dos participantes, convidava quem gostaria de 

participar e perguntava se suas falas poderiam ser utilizadas como dados nesta tese de 

doutorado. Não houve nenhuma resistência nas turmas, muito pelo contrário, em todas elas 

encontrei estudantes dispostos a conversar abertamente. 

O terceiro momento da construção de dados da pesquisa através do Método 

Caleidoscópico, aconteceu concomitante com o segundo e foi intitulado Questionário 

Sócio-imaginário. A partir dos referenciais de imaginário, associado ao desejo de conhecer o 

contexto social dos estudantes dos cursos de licenciatura e de provocar-lhes a refletir sobre o 

universo simbólico que permeia a educação o questionário foi criado.  

Nas andanças pelos cursos de licenciaturas, foram enviados aproximadamente 

trezentos e-mails contendo o questionário. Para os e-mails individuais dos estudantes que 

participaram das Conversas Cruzadas, das coordenações dos cursos, das turmas de semestres 

finais e alguns coordenadores. À cada conversa, eu solicitava que estendessem sua atenção à 

pesquisa e respondessem ao questionário que seria enviado em breve e, de certa forma, o 

resultado foi bastante positivo, pois, ao todo, houve cento e quinze respostas, com 

participação de estudantes de todos os vinte e dois cursos de licenciatura, às trinta questões do 

questionário
19

. No movimento de análise dos PPCs muitas dúvidas foram surgindo, lacunas 

que não consegui compreender apenas com a leitura dos documentos, das legislações e 

conversas com colegas e estudantes das licenciaturas. Cheguei a um ponto em que foi 

imprescindível ouvir alguém que estivesse envolvido de forma mais direta com este processo 

todo e pudesse me ajudar em alguns esclarecimentos. Desta forma surgiu uma nova cor no 

caleidoscópio da metodologia e através dela chegamos a Coordenadoria de Apoio e 

Desenvolvimento de Ensino (CADE), setor pertencente a Pró-reitora de Graduação 

(PROGRAD) da UFSM para a realização de uma conversa sobre os cursos de licenciatura, o 

trabalho da CADE, os PPCs e as minhas muitas dúvidas.  

A conversa que tive com a Técnica em Assunto Educacionais que gentilmente me 

recebeu durou aproximadamente uma hora e meia, a partir de sua ciência e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TECLE), nosso diálogo foi gravado e, 

posteriormente, transcrito para compor as análises que serão apresentadas nos capítulos 

seguintes. Para a nossa conversa não formulei um roteiro prévio de perguntas, para este 

momento apenas levei os quadros de análise nos quais estava trabalhando e a partir deles 

                                                           
19

 O questionário não será apresentado aqui pois, no capítulo de análise de dados apresentaremos as questões 

uma a uma.  
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fomos dialogando sobre a forma com que os cursos são criados, acompanhados ou passam por 

ajustes curriculares. Também conversamos sobre as legislações que regulam as licenciaturas e 

sua implantação nos cursos, a cultura institucional das licenciaturas e as impressões da CADE 

em relação a formação de professores na UFSM.   

No desenrolar do Método Caleidoscópico muitas coisas saíram fora do planejado e me 

tiraram do prumo, outras larguei de mão da necessidade de controlar e, com a anuência da 

professora Valeska, deixei que andassem livres, também houve aqueles momentos em que foi 

preciso improvisar, e o fiz, pensando que depois eu veria como lidar com tudo.  

Relato isso pois vejo nestes momentos a beleza da pesquisa, a proposta de uma 

metodologia que considera a imprevisibilidade do trabalho de um pesquisador e talvez esta 

seja uma das coisas que mais me aprazem no método criado para desenvolver esta tese de 

doutorado. Gosto de pensar o ato de pesquisar como a composição de uma obra de arte, pois é 

na produção de conhecimento que coloco minha energia, saberes, tempo e criação, vejo na 

pesquisa científica e na possibilidade de criação metodológica, o meu jeito de ser artista no 

mundo. Nas palavras de Castoriadis,  

Existe um parentesco profundo entre a arte de um lado, a filosofia e a ciência de 

outro. Não apenas se pode ver, aqui e lá, a imaginação criadora em ação, mas tanto a 

arte quanto a filosofia e a ciência tentam dar uma forma ao caos: ao caos que 

sustenta o cosmos, o mundo, que está por trás dos estratos sucessivos das aparências 

(CASTORIADIS, 2004, p. 139). 

Pensando desta forma, para apresentar as cores e formas que compuseram o Método 

Caleidoscópico desta pesquisa, pensei que descrever os caminhos, apresentar as questões 

propostas e a organização da construção de dados seriam importantes para que o leitor 

consiga adentrar conosco na análise dos imaginários que habitam os cursos de licenciatura da 

UFSM. Isso porque, por mais que todos tenhamos partido de lugares diferentes, olharmos 

para o mesmo horizonte pode nos ajudar a fazermos uma leitura mais ampla. Mas antes de 

seguirmos para a análise das palavras, falas, sentimentos, imagens, símbolos e silêncios 

compartilhados pelos estudantes, precisaremos fazer uma última parada e conversar com uma 

senhora chamada Hermenêutica. 
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3.3 O ENCONTRO COM A SENHORA HERMENÊUTICA: UM CONTO SOBRE A 

LEITURA DO INVISÍVEL 

Se, o peso de uma pesquisa sempre se coloca nessa positividade, o seu regresso propriamente 

dito não consiste tanto em acumular resultados e conservá-los e ―manuais‖, mas em 

questionar a constituição fundamental de cada âmbito que, na maioria das vezes, surge 

reativamente do conhecimento crescente das coisas 

(Martin Heidegger – Ser e Tempo). 

 

Ela mora sozinha na montanha
20

, distante de tudo e, ao mesmo tempo, com uma visão 

mais ampla que qualquer outro. Sua casa é feita de escritas, livros de literatura e poesia, 

complexas teorias, e falas cotidianas. Não sei em que águas se banha, ouvi dizer que é velha, e 

de tão solicitada e desconhecida – no meu imaginário – parece uma gigante recém-nascida. 

Quem a conhece diz que a Senhora é feita de livros e possui tatuado em seu corpo a marca de 

grandes nomes da filosofia e outras ciências. Que se alimenta de discursos, anda nua, exclui-

se de qualquer modismo e tendência.  

Enquanto a vida de todo mundo seguia, o verão do ano de 2013 acontecia de forma 

linda e intensa, por mais que estivéssemos longe do mar e o povo festejava o Carnaval, por 

ocasião do Mestrado em Educação me mandaram conhecê-la, desta forma tivemos uma breve 

e importante aproximação. Algum tempo depois, no início da primavera do ano de 2016, 

quando o sol volta a esquentar deliciosamente nossas almas, porém em meio à um cenário 

político nacional nada festivo chegou novamente o momento de procurá-la.  

Com os dados empíricos à mão, no feitio desta pesquisa que apresentarei como minha 

tese de doutorado, interpretar agora tornou-se o grande desafio. Para esta tarefa escolhi aquela 

apontada como o terror de muitos mestrandos e doutorandos. Pintam-na como um bicho de 

sete cabeças que cospe fogo, queima laudas escritas, provoca panes nos computadores e, 

como se não bastasse, sopra no ouvido da banca examinadora que aquilo não faz sentido 

algum. E, como outros, eu tive muito medo dela. 

Conversei com alguns conhecidos na mesma situação e o que eles disseram não foi 

muito animador: “Que livro você está lendo?”, “Eu não consigo compreender!”, “Eu estou 

tentando, mas preciso aprofundar!”, “Estou agarrado ao livrinho laranja da Delory!”, 

“Como você está usando?”. Difícil, árdua tarefa. Escalar a montanha para tentar conhecê-la 

de perto? Será que ainda dá tempo? Para tentar uma solução, fui à biblioteca – em qualquer 

                                                           
20

 Este conto foi originalmente criado em minha Dissertação de Mestrado, o mesmo foi revisado e ampliado para 

compor a presente tese. 
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outra ocasião iria aos bares, mas não ousei devido a complexidade do problema. E, neste 

momento, conhecer a tal Senhora já havia se tornado um. 

A biblioteca, para mim, é centro de encontro daqueles que tem o que dizer aos outros. 

Gosto de passar algumas tardes entre os livros, ouço a voz dos autores, me familiarizo com 

teorias, descubro coisas novas. Lá, andando pelos corredores de livros escolhi alguns e sentei 

para conversarmos sobre a questão que mobiliza este texto, sobre aquela que desejo, e preciso, 

conhecer. Por isso iniciei a nossa conversa com a seguinte questão: O que é hermenêutica? 

Com seu semblante de senhora elegante, enrolada em uma echarpe azul marinho, 

Maria Cecília de Souza Minayo (1994) apressou-se em iniciar a conversa e disse que para a 

hermenêutica as narrativas dos sujeitos são situadas ao seu contexto a fim de melhor 

compreender as falas dos atores sociais. E que ela leva em consideração o contexto 

sócio-histórico dos envolvidos, fato que me levou à primeira relação com a teoria do 

Imaginário Social, lembrando que Castoriadis (1982) diz que tudo o que se apresenta a nós, 

no mundo sócio-histórico, está indissociavelmente tecido no simbólico. Também disse que ela 

alimenta-se de discurso porque tem como ponto de partida o interior da fala, trabalhando com 

os sentidos e os significados explicitados nas narrativas. Ao final de sua fala, Mynaio ressalta 

que suas experiências com a Senhora Hermenêutica foram no campo teórico e social da saúde 

e que eu deveria buscar outros subsídios, ouvir outras vozes. 

Pedindo licença para entrar na roda, vestido de branco, e alegando poder contribuir 

com meu entendimento sob a ótica dos ―símbolos e estórias de vida‖, José Carlos de Paula 

Carvalho (1998) iniciou seu discurso falando sobre a arte da interpretação. Em suas palavras, 

―a problemática por ela [hermenêutica] envolvida consiste em como tornar acessível, e em 

que sentido, o sentido de um texto, desvendando a intencionalidade do autor.‖ (p. 56). Ele 

também diz que o ato de interpretar não é posterior ao de entender, isso porque, todo o 

entendimento já é, em essência, interpretativo.  

Lembrando outros estudiosos que poderiam participar de nossa conversa ele diz que: 

Rambach, nas ―Institutiones hermeneuticae sacrae‖, de 1723, dizia que não podemos 

compreender as palavras de um autor se não soubermos o afeto de que promanam, 

de modo que a compreensão como desvendamento da intenção e do sentido interior 

é descoberta da subjetividade instaurativa e, ao mesmo tempo, da ―ressonância‖ 

afetiva que Schleiermacher colocava como ―diálogo‖ à base da própria hermenêutica 

(Ibid., p. 62). 

Isso me leva a pensar que esta ―arte de interpretar‖ requer uma predisposição à escuta 

do outro, seja ele uma pessoa, texto, discurso, imagem, sociedade, mundo. Também, que esta 

abordagem tem como um dos seus requisitos a consciência do meio social habitado por este 
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outro. Isso porque, para Carvalho (Ibid.), a hermenêutica não é uma técnica, e sim o próprio 

ato de compreender. 

Após ouvir o que os demais haviam falado, Christine Delory-Momberger (2008) 

largou sua xícara de chá na mesa ao lado e começou a falar, com seu sotaque francês que 

poderia me ajudar, falando sobre a abordagem hermenêutica pelo viés da (auto)biografia. 

Num tom de grande conhecedora do assunto, ela disse que a Senhora que vive na montanha 

está mais perto do que eu poderia imaginar, pois habita as histórias de vida e, também, os 

imaginários das pessoas que ao falarem sobre si, o fazem utilizando-a. 

Essa atividade de biografização aparece assim como uma hermenêutica prática, um 

quadro de estruturação e significação da experiência por intermédio do qual o 

indivíduo se atribui uma figura no tempo, ou seja, uma história que ele reposta a um 

si mesmo. Esses espaços-tempos biográficos não são, entretanto, criações 

espontâneas, nascidas unicamente da iniciativa individual: trazem a marca de sua 

inscrição histórica e cultural e tem origem nos modelos de figuração narrativa e nas 

formas de relação do indivíduo consigo mesmo e com a coletividade, elaborados 

pelas sociedades nas quais se inscrevem (p. 27). 

Neste cenário, ela ainda afirma que a dimensão hermenêutica da narrativa 

(auto)biográfica institui um modo de compreensão apropriado ao estudo dos fenômenos 

humanos, superando as explicações físico-causais das ciências naturais.  

O último a começar a falar era o mais experiente de todos, Paul Ricoeur disse que 

conhecia a Senhora de longa data, e nenhum de nós tinha dúvida disso visto que os demais se 

inspiravam nele. Então o francês, com sua cara de bom velhinho, tirou da bolsa seus volumes 

de Tempo de narrativa (2010) e apresentou uma articulação mais que apropriada para os meus 

estudos. Em suas palavras 

O mundo exposto por toda a obra narrativa é sempre um mundo temporal. Ou, como 

repetiremos várias vezes no curso desta obra: o tempo se torna tempo humano na 

medida em que está articulado de maneira narrativa; em contraposição, a narrativa é 

significativa na medida em que desenha as características da experiência temporal 

(v. I, p. 9). 

O caráter temporal das narrativas torna-se foco na fala de Ricoeur, ele teoriza sobre 

Hermenêutica buscando enfatizar esta particularidade no tocante às narrativas. Além disso, 

discute a teoria sobre o tempo de Santo Agostinho como base para o que irá propor. Ele ainda 

diz que reconstruir o conjunto de operações pelas quais uma obra se eleva, ou um discurso se 

constrói é tarefa da Senhora em questão.  

A partir dos diálogos que traçamos pude compreender que a Senhora vive de decifrar 

pensamentos, interpretar mensagens. Que de certa forma eu também sou um pouco esta 
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Senhora no momento em que interpreto a realidade e me pergunto o sentido dela, ou quando 

me disponho a, através de narrativas, imagens, imaginários, textos, políticas e símbolos 

decifrar os cursos de licenciatura da UFSM. Ele diz também, que a realidade é um texto que 

se deixa interpretar, e que o sentido de um texto necessita de interpretação para existir. 

Seguimos conversando um bom tempo, cada um dos meus novos conhecidos buscava 

acrescentar mais elementos e me dar coragem para o encontro que se seguiria. Eles sabiam 

que eu deveria subir a montanha sozinha, me deram o alicerce, uma bagagem de 

sobrevivência, mas a caminhada era minha, rumo ao encontro com a Senhora que agora já 

nem assusta tanto.  

Saí da biblioteca sentindo que faltava algo. Eu havia aprendido muito no encontro com 

estes tão solícitos autores, mas ainda não havia compreendido a ponto de me sentir segura 

para a aventura que se apresentava. Neste momento, compartilhei minha angústia com aquela 

que orienta, que aponta o Sul e ela, com suas roupas coloridas e seu sorriso maior que o 

mundo me olhou e disse: ―Querida, tens que ir na fonte!”. E assim iniciei mais uma 

caminhada ao encontro da Senhora Hermenêutica.  

Mas aonde é a fonte? Como eu poderia encontrá-la? Pelo pouco que já conhecia desta 

Senhora, sabia que ela não era algo a temer, mas sim alguém aberta ao mundo e as suas 

inúmeras formas de nos surpreender. Desta forma, imaginei que deveria continuar minha 

busca pelo sopé da montanha que ela habita e, com sorte, após ter caminhando pelas trilhas 

abertas por aqueles que eu já conhecia, talvez fosse possível encontrar algum córrego que me 

indicasse a fonte.  

Então, no inverno do ano de 2016, peguei a bagagem que haviam compartilhado 

comigo, os autores que conheci na biblioteca e parti para a montanha em busca de novos 

saberes. Caminhando um pouco entrei em um bosque de pinheiros, vegetação típica alemã, e 

ali encontrei um senhor já com idade avançada que começou a me falar sobre a Senhora 

Hermenêutica acrescentando a ela mais um nome, ele com muita intimidade a chamava de 

Hermenêutica Filosófica. Como era o nome dele? Meu novo companheiro de discussão, o 

primeiro que encontrei na base da montanha aonde mora aquela tão curiosa Senhora, chama-

se Hans-Georg Gadamer. 

Ele começa falando que a hermenêutica restabelece o diálogo entre a filosofia e a vida 

(GADAMER, 1997) ―retirando o pensamento da sua reclusão na consciência reflexiva 

intelectualizada e abstrata, formal e acadêmica, para que se abra ao presente, à existência, ao 

corpo, ao pré-racional‖ (GARAGALZA, 2003). Mas que para isso é necessário transformar o 

pensamento, adotar outro modelo de racionalidade, imbuir-se do novo espírito cientifico 
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(BACHELARD, 2000) para poder compreender. Pois, deste modo, a interpretação passa a ser 

mais do que um modo de conhecer, ela se torna um modo de ser, constitutivo do ser humano, 

imbricado na vida, alterando e sendo alterado por tudo o que perpassa o humano.  

Partiremos do lema: compreender significa, de princípio, entender-se uns com os 

outros. Compreensão é, de princípio, entendimento. Assim, os homens se entendem 

entre si, na maioria das vezes imediatamente, isto é, vão se pondo de acordo até 

chegar a um entendimento. Acordo é sempre, portanto, acordo sobre algo. 

Compreender-se é compreender-se em algo. Já a linguagem mostra que o ―sobre 

quê‖ e o ―em que‖ não são apenas um objeto qualquer do discurso, do qual a 

compreensão mútua pudesse prescindir ao buscar seu caminho, mas são, antes, 

caminho e meta do próprio compreender-se (GADAMER, 1997, p. 282). 

Neste sentido, compreender significa compreender as coisas essenciais que 

movimentam, unem, ou separam os homens. Estas ideias encaixam-se perfeitamente no 

trabalho com o imaginário social, isso porque, o imaginário se traduz através dos símbolos 

que uma sociedade adota. Entretanto há um mar de significações que passam despercebidas 

aos olhares desatentos. A investigação do imaginário é isso, buscar o invisível, o elã que 

envolve o contexto pesquisado, que constitui as ações dos sujeitos, seus modos de ser e estar 

no mundo e, indo além, deseja compreender como tal meio se configurou desta forma e não 

de outra, bem como quais são os movimentos instituintes que estão sendo gestados.  

Compreender, assim, não é pôr-se dentro do outro, mas pôr-se de acordo com o outro. 

Entrelaçada a linguagem, na hermenêutica, a dialética da interpretação sempre precedeu a 

dialética de pergunta e resposta. Caminhando por entre os pinheiros, meu importante 

companheiro ainda diz que,  

O ser que pode ser compreendido é linguagem. O fenômeno hermenêutico devolve 

aqui a sua própria universalidade à constituição ôntica do compreendido, quando a 

determina, num sentido universal, como linguagem, e determina sua própria 

referência ao ente, como interpretação. Por isso não falamos somente de uma 

linguagem da arte, mas também de uma linguagem da natureza, e inclusive de uma 

linguagem que as coisas exercem (GADAMER, 1997, p. 687 – grifo do autor). 

Quando adentramos nas questões sobre a interpretação e o fenômeno hermenêutico, 

ele para e me diz que conhece a Senhora Hermenêutica há muito tempo e que pode me ajudar 

a conhecê-la, mas que não acha certo fazer isso sozinho. Neste ponto, convida-me para 

adentrarmos mais um pouco nas trilhas da montanha que a senhora habita e quando chegamos 

em um de seus pontos mais altos, avistamos sentado nas pedras perto de uma bela fonte de 

água, iluminado por um forte raio de sol que atravessava os pinheiros, um senhor que carrega 

consigo o peso e a sabedoria de muitos séculos. Eu já ouvi falar dele, mas não conseguia 

acreditar que traçaríamos um diálogo. 
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Há muito ouvi dizer que existe um filósofo que pode ser considerado um dos 

patriarcas da Senhora Hermenêutica, soube que suas teorias versam sobre trazer à luz o que 

está, na maioria das vezes, oculto. Sua fama o precede, jamais pensei ter meios para estar com 

ele, entretanto, pelas mãos daquele que já considerava um amigo, Gadamer, e com o imenso 

desejo de conhecer cada vez mais sobre a aquela que me dará subsídio para a análise dos 

dados da tese que escrevo, sentei ao lado de Martin Heidegger e começamos a conversar, nós 

três – Gadamer, Heidegger e eu. 

Gadamer iniciou nos aproximando, contando que a tese de Heidegger era ―o próprio 

ser é tempo‖, e que essa proposição desfazia todo o subjetivismo da filosofia moderna. 

Buscando então dar sequência ao diálogo e compreender melhor o que estes grandes mestres 

da filosofia falavam, comentei que há alguns poucos anos eu também havia me debruçado 

sobre as questões do tempo e que naquele período havia me ficado bastante clara a relação 

intrínseca entre ser e tempo, mas que na época não havia tido pernas para procurar este meu 

mais novo conhecido, Martin Heidegger, que aos poucos foi tornando-se, também, um amigo. 

Neste meio tempo, ampliando o diálogo e o conceito, Gadamer (1997, p. 346) diz que 

―a fenomenologia hermenêutica de Heidegger e a análise da historicidade da pre-sença 

buscavam uma renovação geral da questão do ser e não uma teoria das ciências do espírito ou 

uma superação das aporias do historicismo‖.  E completa afirmando que aprendeu com 

Heidegger que: 

Compreender não é um ideal resignado da experiência de vida humana na idade 

avançada do espírito, como em Dilthey; mas tampouco é, como em Husserl, um 

ideal metodológico último da filosofia frente à ingenuidade do ir vivendo. É, ao 

contrário, a forma originária de realização da pre-sença, que é ser-no-mundo. Antes 

de toda diferenciação da compreensão nas diversas direções do interesse pragmático 

ou teórico, a compreensão é o modo de ser da pre-sença, na medida em que é poder-

ser e ―possibilidade‖ (Ibidi., p. l347 – grifo do autor). 

Então contei a eles que o que busco na aproximação desta teoria é, também isso, uma 

compreensão sobre compreender, saber de que forma o ser-no-mundo pode me ajudar a 

alcançar o objetivo da tese de doutorado que ora componho. Ou seja, utilizar a hermenêutica 

heideggeriana para conhecer e dialogar com os imaginários dos acadêmicos dos semestres 

finais dos Cursos de Licenciatura da UFSM sobre a educação em uma perspectiva instituinte, 

buscando uma possível dimensão instituinte em seus estudantes e a possibilidade de criação 

de outras formas de escola e de ser professor.   

Após um tempo em silêncio, dando espaço para que Gadamer fizesse sua introdução, 

Heidegger pôs-se, então, a falar e iniciou indicando que em sua obra intitulada Ser e Tempo 



130 

 

(2011), ele elabora uma vasta reflexão sobre a interpretação e o sentido do ser. Comentei que 

já havia me aproximado timidamente do texto e que o via como um dos mais importantes para 

compreender as questões da hermenêutica, e sua possibilidade como método de análise da 

realidade. Desta forma, ele chama atenção para a ideia de uma interpretação ―existenciária‖, 

aquela que exige uma análise existencial, e amplia dizendo que  

Da cotidianidade não se devem extrair estruturas ocasionais e acidentais, mas 

estruturas essenciais. Essenciais são as estruturas que se mantêm ontologicamente 

determinantes em todo modo de ser da presença fática. Do ponto de vista da 

constituição fundamental da cotidianidade da presença, poder-se-á, então, colocar 

em relevo o ser desse ente (HEIDEGGER, 2011, p. 54). 

A partir deste início, percebo que a hermenêutica constitui-se como um encontro 

interdisciplinar em torno da compreensão do sentido, do texto, da narrativa, da obra de arte, 

da realidade, como diz Ortiz-Osés (2003, p. 93 – grifo do autor): ―a hermenêutica é 

efetivamente a abertura do hermético e a superação do sentido literal pelo sentido pleno 

(sensu plenior)‖. Ela busca a mediação entre o objetivismo clássico e o subjetivismo moderno 

através da linguagem, esta última sendo considerada como ponto de encontro entre o mundo e 

o homem.  Neste sentido o hermeneuta, ou intérprete 

É então o tradutor interposto mediadoramente entre objetos e sujeitos, línguas e 

pessoas, à guisa de interlinguagem de vaivém; trata-se de uma mediação 

intersubjetiva que possibilita a comunicação mútua e o entendimento ou 

compreensão do real na sua significação (ORTIZ-OSÉS, 2003, p. 95). 

Meus novos companheiros não são contemporâneos destes outros que cito, mas por 

estarem abertos ao diálogo, me permitiram trazer seus comentadores à baila, afinal, através 

deles é que podemos conhecer os caminhos que nos levam à fonte. Seguimos conversando 

que o trabalho com a hermenêutica consiste na compreensão do sentido através da linguagem, 

trata do significado humano, da significação simbólica, do sentido pregnante. Mas, por que 

utilizar tal teoria para a análise interpretativa na pesquisa em educação? Perguntei à Evandro 

Ghedin e sua resposta foi a seguinte: 

Estamos, o tempo todo, diante do texto (enquanto fala e discurso do outro) e do 

contexto (enquanto realidade circundante) ao mesmo tempo que nos fazemos e 

somos tocados pela dinâmica da realidade que nos esforçamos para compreender. 

Na verdade somos parte dela tanto quanto ela passa a fazer parte de nossa existência. 

Somos tocados pela realidade pesquisada do mesmo modo que pretendemos tocar 

nela para saber o que é. Ou ainda, se isso for possível, buscamos ―tocar‖ com as 

mãos uma realidade que está prenhe de significados que não se revelam 

imediatamente diante de nosso olhar, por mais atento que estejamos (GHEDIN, 

2015). 
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Nossa realidade é problemática e complexa, em determinados momentos ela não se 

mostra, oculta imaginários e mitos inatingíveis a um olhar superficial. Com a hermenêutica 

procuramos exatamente essas coisas, buscamos na realidade pesquisada, além do visível, 

aquilo que está por trás, os significados, os símbolos, as significações, isso porque, entender o 

mundo é necessariamente interpretá-lo. Entrando novamente na conversa, Heidegger expande 

o sentido de minha pergunta e fala sobre a estrutura formal da questão do ser e da importância 

de questionar, ou seja, de pesquisar. 

Todo questionar é um buscar. Toda busca retira do que se busca a sua direção 

prévia. Questionar é buscar cientemente o ente naquilo que ele é e como ele é. A 

busca ciente pode transformar-se em ―investigação‖ se o que se questiona for 

determinado de maneira libertadora (HEIDEGGER, 2011, p. 40). 

Penso que para isso, o pesquisador deve possuir uma predisposição à escuta do outro, 

seja ele uma pessoa, texto, discurso, imagem, sociedade, mundo e consciência do meio social 

habitado por este outro, bem como uma predisposição à escuta de si, a voltar-se para si e 

questionar-se. Isso porque a hermenêutica não é uma técnica, mas uma arte de compreender 

aquilo que se questiona. Heidegger (Ibidi., p. 43) ainda salienta em nossa aproximação que  

Para se elaborar a questão, não se está já ―pressupondo‖ aquilo que somente a 

resposta à questão poderá proporcionar? Ao se refletir sobre os caminhos concretos 

de uma investigação, é sempre estéril recorrer a objeções formais como a acusação 

de um ―círculo vicioso‖, facilmente aduzível, no âmbito de uma reflexão sobre os 

princípios. Essas objeções formais não contribuem em nada para a compreensão do 

problema, constituindo mesmo um obstáculo para se adentrar o campo da 

investigação.  

Por isso o autor propõe que iniciemos pela questão do ser, porque ela não trará uma 

resposta dedutiva e sim uma libertação demonstrativa das fundações. Acho muito intrigante a 

ideia e sinto interesse em buscar mais sobre isso, faço de imediato uma relação com meus 

capítulos iniciais desta tese, aonde falo sobre minha vida, trajetória formativa e de como 

cheguei ao tema. Desta forma, aprendi com Gadamer e Heidegger que o nível de uma ciência, 

o que faz uma pesquisa cumprir seu propósito, é a capacidade de sofrer crises em seus 

conceitos fundamentais, de reinventar e ver através de outras óticas, até então desconhecidas, 

aí está a arte de trabalhar na perspectiva da hermenêutica. Desta forma subo a montanha 

aonde mora a Senhora Hermenêutica na busca por conhece-la mais de perto, bem 

acompanhada, a cada passo que avanço vou me sentindo mais familiarizada e segura.   

Heidegger ainda me apresenta mais um conceito, a partir da expressão 

―ser-no-mundo‖, ou seja, um fenômeno de unidade, algo que faço relação direta com o 

imaginário social. Isso porque  
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De saída completamos a expressão, dizendo: ser ―em um mundo‖ e nos vemos 

tentados a compreender o ser-em como um estar ―dentro-de...‖. Com esta última 

expressão, designamos o modo de ser de um ente que está num outro, como a água 

está no copo, a roupa no armário. Com este ―dentro‖ indicamos a relação recíproca 

de ser de dois entes extensos ―dentro‖ do espaço, no tocante a seu lugar neste espaço 

(HEIDEGGER, 2011, p. 99 – grifos do autor). 

Desta forma, compreendo que o ―ser-em‖ é o que constitui o ―ser-no-mundo‖, e o que 

o entrelaça ao tempo. Então lembro-me novamente de Castoriadis (CASTORIADIS, 1987b, 

p. 233), quando diz que ―o Ser não existe simplesmente ‗no‘ Tempo, mas pelo Tempo (por 

meio do Tempo, em virtude do Tempo). Em essência, o Ser é Tempo. (Ou ainda, o Ser está, 

essencialmente, por-ser.)‖. Assim observo que a Senhora Hermenêutica está, também, envolta 

no imaginário social, pois, partindo do princípio castoradiano de que ―cada forma social-

histórica é verdadeira e autenticamente singular; ela possui uma singularidade essencial, não 

numérica ou combinatória‖ (CASTORIADIS, 2004, p. 358), a análise hermenêutica da 

realidade, dos discursos, dos textos, apresenta-se como a chave para a aproximação entre o 

pesquisador e as significações imaginárias sociais.  

Neste momento, Gadamer aponta que estou conseguindo me aproximar da Senhora, 

que ter ido procurar ―na fonte‖, ampliou minhas perspectivas e trouxe os ensinamentos dos 

clássicos. Ele diz que de sua parte, por ora, compartilhou o que eu estava apta a compreender, 

que a montanha é imensa e requer amadurecimento para seguir, ele complementa com uma 

metáfora,  

A compreensão portanto é um jogo, não no sentido de que aquele que compreende 

se coloque como jogador na reserva, abstendo-se de tomar uma posição que o ligue 

às pretensões que lhe são colocadas. Isso porque, aqui, de modo algum de dá a 

liberdade de possuir-se a si mesmo, inerente ao poder colocar-se na reserva, e é isso 

o que pretende expressar a aplicação do conceito do jogo à compreensão 

(GADAMER, 1997, p. 631). 

Reflito a partir de suas palavras que não existe nenhuma compreensão totalmente 

livre, pois quando compreendemos um texto, ou buscamos sua compreensão, é porque nos 

vemos atraídos por sua magnitude, sua temática. Desta forma, à medida em que buscamos a 

compreensão, em que colocamos a análise hermenêutica em ação, estamos incluídos no 

acontecer do texto. Gadamer sorri e despede-se, deixando as seguintes palavras: 

A tarefa hermenêutica se converte por si mesma num questionamento pautado na 

coisa em questão, e já se encontra sempre codeterminada por esta. Assim, o 

empreendimento hermenêutico ganha um solo firme sobre seus pés. Aquele que quer 

compreender não pode se entregar de antemão ao arbítrio de suas próprias opiniões 

prévias, ignorando a opinião do texto de maneira mais obstinada e consequente 

possível – até que este acaba por não poder ser ignorado e derrube a suposta 

compreensão. Em princípio, quem quer compreender um texto deve estar disposto a 
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deixar que este lhe diga alguma coisa. Por isso, uma consciência formada 

hermeneuticamente deve, desde o princípio, mostrar-se receptiva à alteridade do 

texto (GADAMER, 1997, p. 358 – grifo do autor). 

Nas palavras de Gadamer aprendo que o importante é que eu conheça meus próprios 

pressupostos, minhas significações imaginárias sociais para que elas não sejam confundidas 

com a análise que deverá ser feita do texto. Para que o texto possa falar por si num primeiro 

momento, mesmo que, posteriormente, seja possível confrontar o que o texto diz e o que eu 

enquanto pesquisadora penso. Heidegger corrobora e anuncia que também irá se despedir, ele 

diz que   

No compreender, a presença projeta seu ser para possibilidade. Esse ser para 

possibilidades em compreendendo é um poder-ser que repercute sobre a presença as 

possibilidades enquanto aberturas. O projetar inerente ao compreender possui a 

possibilidade própria de se elaborar em formas. Chamamos de interpretação essa 

elaboração. Nela, o compreender apropria-se do que compreende. Na interpretação, 

o compreender vem a ser ele mesmo e não outra coisa. A interpretação funda-se 

existencialmente no compreender e não vice-versa. Interpretar não é tomar 

conhecimento do que se compreendeu, mas elaborar as possibilidades projetadas no 

compreender (HEIDEGGER, 2011, p. 209 – grifo do autor). 

Destas últimas palavras de Heidegger percebo que a interpretação constitui-se no 

deixar o texto revelar-se àquele que busca compreendê-lo, que há uma relação de respeito 

entre a história, o tempo e o texto que o pesquisador, o hermeneuta não pode desconsiderar. 

Assim, me vejo ao meio a montanha, cada vez mais próxima, ao passar pela fonte, conhecer 

aqueles que primeiramente conheceram a Senhora que inspira esta escrita, já me sinto um 

tanto apta a aventurar-me no exercício de compreender. Neste momento percebo que ainda 

não será desta vez que poderei dizer que conheci a Hermenêutica, sei mais sobre ela, seus 

hábitos e ideias, mas ainda não posso afirmar que a conheço, seria extrema presunção.  

Com o que tenho, um bom leque de filósofos que se tornaram amigos e 

compartilharam comigo seus saberes, ficarei aqui, aonde consegui chegar, mais alto que que 

estava, ainda longe do topo. Da montanha aonde mora a Senhora Hermenêutica irei iniciar 

minha aventura interpretativa, a busca por compreender o que me propus e construir o que em 

breve poderei chamar de minha tese de doutorado em educação. De agora em diante 

trabalharei no exercício que me foi ensinado, conhecer a si, perceber o ser-no-mundo e deixar 

que o texto se mostre em sua plenitude e desafio, penso que desta forma, à cada análise, 

estarei ainda mais perto a Senhora. Que ela me ajude! 
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4 DE ONDE VÊM, AONDE CHEGAM E QUE SIGNIFICAÇÕES CONSTITUEM OS 

FUTUROS PROFESSORES: TRÊS MANEIRAS DE OLHAR A FORMAÇÃO 

INICIAL 

Este é um dos momentos que consideramos mais definidores na pesquisa, depois de 

termos inúmeras possibilidades teóricas e metodológicas para seguir, os dados já foram 

lançados, a pesquisa já foi apresentada e as escolhas feitas, chegou a hora de trabalhar em 

cima daquilo que os caminhos da pesquisa nos oportunizaram encontrar como resultados. 

Como já mencionamos anteriormente, pesquisar é um ato de escolher constantemente, bem 

como andar entre o desejado e o possível e, posteriormente, lidar com o caminho percorrido e 

o local até onde ele te levou. Na pesquisa nada fica para trás, tudo que compõe o que 

chamamos de ―história de vida da pesquisa‖ é a pesquisa também.  

Neste sentido, o que apresentaremos neste capítulo são os frutos de mais de um ano de 

análise dos dados construídos a partir de cento e quinze respostas ao Questionário 

Sócio-imaginário composto por trinta questões; vinte e dois PPCs que, juntos, compuseram 

uma pasta com exatos sete mil, duzentos e noventa a sete arquivos e; entrevista/conversa com 

uma Técnica em Assuntos Educacionais que atua na Coordenadoria de Apoio e 

Desenvolvimento de Ensino (CADE) da Pró-Reitoria de Graduação; quatorze Conversas 

Cruzadas em turmas de semestres finais de licenciatura com duração entre quinze e quarenta 

e cinco minutos, sobre nove tópicos que problematizam a educação. Ou seja, nós, nossos 

livros e uma montanha de dados.  

Com isso, somado ao intuito de utilizar a hermenêutica heideggeriana para conhecer e 

dialogar com os imaginários dos acadêmicos dos semestres finais dos Cursos de Licenciatura 

da UFSM para a organização da análise optamos por trabalhar com o que veio surgindo ao 

longo do manuseio dos dados, isso porque, em nossa busca por mapear a formação inicial 

destes futuros profissionais tínhamos, também, a esperança de identificar uma possível 

dimensão instituinte em seus discursos e, para isso, nada poderia, ao nosso ver, ser deixado de 

lado. É assim que vemos o trabalho do hermeneuta, uma busca minuciosa por desvelar aquilo 

que se apresenta no dito e no não dito, em cada detalhe. 

Neste contexto, para a organização da apresentação dos dados optamos por três eixos 

de análise que foram baseados nos próprios instrumentos, compostos através do Método 

Caleidoscópico, que nos trouxeram distintos olhares sobre a formação inicial dos estudantes e 

seus imaginários, nosso ponto central. Tais eixos se dividem entre quem são os estudantes dos 
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cursos de licenciatura, aonde chegam ao ingressarem em tais cursos e quais são as 

significações presentes em seus imaginários já na fase final da formação inicial.  

No subcapítulo que analisamos quem são os estudantes dos cursos de licenciatura, 

através das teorias e das respostas ao Questionário Sócio-imaginário traçamos um perfil 

sócio-imaginário destes futuros professores, seus símbolos, mitos e condições sociais; no 

segundo subcapítulo trazemos uma análise documental do PPC de cada um dos cursos de 

licenciatura e apresentamos este espaço na universidade instituído para os estudantes 

habitarem durante sua formação inicial; já no terceiro e último subcapítulo chegamos aos 

estudantes através de rodas de conversa que intitulamos Conversas Cruzadas, e provocamo-os 

com nove tópicos, sobre os quais eles falaram livremente sobre educação, com o intuito de 

verificar quais são os imaginários construídos por estes futuros professores ao longo de sua 

formação inicial. 

Contudo, estes três eixos de análise, nos trouxeram a possibilidade de um olhar 

ampliado sobre a instituição social, documental e imaginária da formação de professores na 

UFSM, como apresentaremos a seguir. E, por mais que em alguns momentos não seja belo, 

acreditamos que estes dados merecem ser discutidos, multiplicados e analisados por nós e por 

você, caro leitor. 

4.1 A UFSM E SEUS RAPAZES LATINO-AMERICANOS: PERFIL SÓCIO-

IMAGINÁRIO DOS ESTUDANTES DE LICENCIATURA 

Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco 

Sem parentes importantes e vindo do interior 

Mas trago, de cabeça, uma canção do rádio 

Em que um antigo compositor baiano me dizia 

Tudo é divino, tudo é maravilhoso 

(Belchior – Apenas um rapaz latino-americano). 

 

Quando nos lançamos a investigação sobre os cursos de licenciatura da UFSM, 

conhecer estes estudantes, futuros professores, se tornou primordial em nossa pesquisa. Quem 

são os alunos dos cursos de licenciatura da UFSM? Idade, sexo, estado civil, renda, ocupação, 

aonde e com quem moram? Como esses estudantes percebem a sua futura profissão? O que é, 

para eles, escola, aula, ser professor? No intuito de conhecer tais informações, criamos o 

Questionário sócio-imaginário que, composto por trinta questões de múltipla escolha foi 
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enviado a aproximadamente trezentos contatos de e-mail, entre eles estudantes, coordenações 

de cursos e turmas dos vinte e dois cursos de licenciatura da UFSM. 

Porque o Questionário sócio-imaginário? Porque os indivíduos sociais, os estudantes 

de licenciatura, estão envoltos em imaginários que vão além de sua consciência, que apontam 

caminhos, escolhas e maneiras de ser, pensar e agir.  

Do mesmo modo que para o ser vivo. É a ―organização‖ própria (significações e 

instituição) da sociedade que postula e define, por exemplo, o que é para a sociedade 

considerada, ―informação‖, o que é ―ruído‖ e o que é absolutamente nada; ou a 

―relevância‖, o ―peso‖, o ―valor‖ e o ―sentido‖ da ―Informação‖; ou o ―programa‖ de 

elaboração de – e de resposta a – uma ―informação‖ dada, etc. Em suma, é a 

instituição da sociedade que determina o que é e o que não é ―real‖, o que ―tem um 

sentido‖ e o que é desprovido dele (CASTORIADIS, 1987b, p. 240). 

Neste movimento inicial de diálogo com os futuros professores, nossa intenção foi a 

de aproximarmo-nos de tais imaginários, das instituições habitadas por eles e quais 

significações permeiam seus universos imaginários e simbólicos. Ou seja, na sociedade 

instituída que vivem, o que lhes apresenta sentido e de que forma.  

O questionário iniciava com um parágrafo situando os participantes sobre a pesquisa, 

o teor das questões e o objetivo da investigação. A seguir a questão primeira aonde os 

participantes afirmavam se suas respostas poderiam, ou não serem utilizadas na pesquisa, 

como um termo de consentimento livre e esclarecido. Apenas um estudante respondeu ―não‖, 

nesta questão, por isso, sua participação nas outras questões não entrou nos cálculos dos 

dados.  

Ao todo recebemos cento e quinze respostas ao questionário, que ficou aberto durante 

aproximadamente seis meses. Conteúdo que nos auxiliou fundamentalmente neste trabalho de 

observar, refletir e traçar um perfil sócio-imaginário dos estudantes de licenciatura da UFSM. 

As curiosidades, significações e características que descobrimos serão relatadas e discutidas 

aqui, uma a uma, a fim de compartilharmos com o leitor sobre estes estudantes que ainda 

depositam suas esperanças na profissão docente, quem são estes rapazes ―latino-americanos‖, 

como percebem a sua formação e quais são seus imaginários envolvendo a educação. 

De início é preciso dizer que tais rapazes, em sua maioria, são moças. Mas, quem são 

estes estudantes?  
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Gráfico 1 – Sexo 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico em 

formato de pizza, separado em duas fatias, representando assim o sexo das pessoas que responderam ao 

questionário. O sexo feminino está representado na cor azul e corresponde a 72,8% e o sexo masculino está 

representado na cor vermelha e corresponde a 27,2%. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, 

representada por uma bolinha na cor azul que indicando o sexo feminino e uma bolinha na cor vermelha 

indicando o sexo masculino. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Das 114 (cento e quatorze) pessoas que responderam ao questionário, 72,8% são 

mulheres e 27,2% homens, isso falando em sexo biológico, excluindo as questões de 

orientação e identidade sexual. Ou seja, as mulheres ainda são a maioria quando se trata de ser 

professor. O magistério no Brasil foi uma das primeiras oportunidades de emprego relegadas 

ao sexo feminino. Infelizmente, para que a educação se popularizasse era preciso que custasse 

pouco e assim, com baixos salários e pouca instrução, o magistério foi historicamente 

tornando-se uma profissão para mulheres (CATANI, 1997).  

Porque este cenário não mudou? Já escrevemos anteriormente que as significações 

imaginárias estão nas raízes mais profundas das sociedades, elas nos guiam e influenciam, na 

maioria das vezes de forma inconsciente, sem nenhuma explicação causal racional. O maior 

número de mulheres nos cursos de licenciatura não apenas confirma o imaginário instituído 

sobre a profissão, por outro lado mostra que há um crescente masculino também, mesmo 

pequeno, é um número maior do que em tempos passados. Percebemos o maior número de 

homens em cursos das ciências exatas como Licenciatura em Matemática, Licenciatura em 

Física, ao contrário de cursos como Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Educação 

Especial que são quase que predominantemente femininos.  

Por mais que tenhamos avançado historicamente nas questões de gênero, que mulheres 

estejam conquistando espaços cada vez maiores no mundo do trabalho, ainda é possível 

afirmar que, no Brasil, em pleno século XXI, os professores continuam ganhando pouco e o 

magistério ainda pode ser considerado uma profissão feminina.  

Seguindo a análise do perfil dos estudantes, em relação a idade e estado civil. 
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Gráfico 2 – Idade 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em cinco fatias, representando assim a idade das pessoas que 

responderam ao questionário. Cor azul: de 16 até 25 anos, 64,9%; cor vermelha: 26 até 35 anos, 21,9%; cor 

amarela: 36 até 45 anos, 7%; cor verde: 46 até 55 anos, 5,3%; cor roxa: superior a 56 anos, 0,9%. Ao lado direito 

do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas 

anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Gráfico 3 – Estado civil 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em cinco fatias, representando assim o estado civil das pessoas que 

responderam ao questionário. Na cor azul escuro: solteiro(a) 41,6%; cor vermelha: namorado(a) 28,3%; cor 

amarela: casado(a) 16,8%; cor verde: divorciado(a) 3,5%; cor azul claro vive com companheiro(a) 9,7%. Não 

houve resposta na opção viúvo(a). Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por 

bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Jovens entre 16 e 25 anos, solteiros, estas são características de grande parte dos 

estudantes. Ainda, salientamos que 86,8% do público que respondeu ao questionário é 

composto por adolescentes e adultos com idade até 35 anos, ou seja, jovens cursando sua 

primeira graduação. Concordando com a pouca idade dos estudantes, 69,9% deles são 

solteiros ou namorados. Dados que se entrelaçam a estes veremos mais adiante, para muitos 

dos jovens a opção por um curso de licenciatura ainda é bastante influenciada pela família ou 

serve de trampolim para algum outro possível curso que almejam. 

Sobre esta questão da influência da família, Ana Paula Machado (MACHADO, 2004), 

realizou uma pesquisa de Dissertação de Mestrado no PPGE/UFSM, na qual buscou 
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―conhecer a influência familiar na escolha dos cursos de formação de professores e os 

processos da opção profissional de filhos de professores, por intermédio das histórias de vida 

de pais e filhos docentes‖ (Ibidem., p. 47). Com a pesquisa, foi possível inferir que muitos 

jovens se tornam professores para melhorar a economia da família, outros ingressam em 

cursos de licenciatura sem refletir profundamente sobre a escolha e depois, após licenciados é 

que se dão conta da opção que fizeram e o quanto ela foi influenciada pela cultura familiar. 

Esta escolha pela profissão voltará a análise mais adiante aqui na tese.  

Passamos agora para outra pergunta que nos fizemos ao tentar traçar um perfil dos 

estudantes das licenciaturas: de onde eles vêm?  

 

Gráfico 4 – Naturalidade 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em duas fatias, representando assim a naturalidade das pessoas que 

responderam ao questionário. Na cor azul: brasileiro 99,1%; na cor vermelha: outros 0,9%. Ao lado direito do 

gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas 

anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Gráfico 5 – Estado de origem 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em cinco fatias, representando assim o estado no qual nasceram as 

pessoas que responderam ao questionário. Na cor amarelo queimado: RS 92%; na cor azul: RJ 4%; na cor verde: 

MS 2%; na cor roxa: BA 1%; na cor marrom: SP 1%. Não houveram respostas para os demais estados 

brasileiros. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de 

cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 
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Analisando os gráficos acima, podemos inferir que os estudantes são brasileiros – 

houve apenas uma estrangeira, oriunda do Paraguai – eles também são em grande parte 

gaúchos. Com o Sistema de Seleção Unificada – Sisu, sabemos que houve um aumento na 

mobilidade de estudantes entre estados nas universidades que adotaram o sistema, entretanto, 

isso não pode ser considerado como algo que impactou os cursos de licenciatura. Verificamos 

que os estudantes não saem do estado para cursarem licenciatura, entretanto, muitos deles 

vêm de outras cidades em busca desta formação. Este é um movimento que acontece 

geralmente para as cidades que possuem as três maiores instituições de ensino superior do 

estado, Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas. Como podemos verificar na próxima questão.  

 

Gráfico 6 – Você é natural de Santa Maria? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em duas fatias, representando assim, se pessoas que responderam ao 

questionário nasceram na cidade de Santa Maria, ou não. Na cor azul: não 55,4%; na cor vermelha: sim 44,6%. 

Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção 

já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Gráfico 7 – Em que local da cidade seu domicílio se encontra? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em oito fatias, representando assim em qual local da cidade residem das 

pessoas que responderam ao questionário. Na cor azul: centro 17,7%; na cor vermelha: bairro na região central 

20,4%; na cor amarela: bairro afastado do centro 23%; na cor verde: condomínio residencial fechado 2,7%; na 

cor azul claro: região rural 0,9%;  na cor rosa: bairro Camobi 18,6%; na cor verde claro: casa do Estudante 

Universitário – CEU/UFSM 14,2%; na cor vermelho escuro: outros 2,7%. Não houve resposta para conjunto 

habitacional. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de 

cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 
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Um pouco mais da metade dos estudantes não são de Santa Maria, saíram de suas 

cidades em busca das oportunidades trazidas pelo ensino superior. Situada na região central 

do estado, a UFSM sempre foi o polo receptor de estudantes do interior, podemos dizer que 

com o Reuni, a expansão do ensino superior e a criação dos Institutos Federais de 

Educação – IFs, houve uma mudança neste cenário, visto que hoje muitas cidades do interior 

possuem instituições públicas que ofertam cursos de graduação, em especial de licenciatura, 

entretanto, ainda é expressivo o número de jovens que mudam de cidade para estudar. 

Outro dado interessante é que a maioria dos licenciandos moram em bairros afastados 

do centro, seguidos por moradores de bairros da região central, bairro Camobi e Casa do 

Estudante Universitário – CEU/UFSM. É baixa percentagem de estudantes que residem no 

centro, aonde o custo de vida é mais elevado. Na resposta ―outros‖, três participantes 

relataram morar em municípios próximos, fazendo a viagem até Santa Maria todos os dias, 

dois deles residem em Mata/RS. 

As ocupações dos estudantes também nos interessam, bem como outras questões que 

seguem. 

 

Gráfico 8 – Quais são suas ocupações? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em quatro fatias, representando assim as ocupações das pessoas que 

responderam ao questionário. NA cor azul: estudar 32,7%; na cor vermelha: estudar e trabalhar 45,1%; na cor 

amarela: estudar e cuidar de familiares 4,4%; na cor verde: estudar, trabalhar e cuidar de familiares 17,7%. Ao 

lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já 

mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 
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Gráfico 9 – Você tem filhos? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em duas fatias, representando assim se as pessoas que responderam ao 

questionário têm filhos, ou não. Na cor vermelha: não 80,5%; na cor azul: sim 19,5%. Ao lado direito do gráfico, 

encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas 

anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Gráfico 10 – Qual é a sua renda familiar mensal? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em seis fatias, representando assim a renda familiar mensal das pessoas 

que responderam ao questionário. Na cor azul: menos de um salário mínimo 20,4%; na cor vermelha: de um a 

dois salários mínimos 22,1%; na cor amarela: de dois a cinco salários mínimos 29,2%; na cor verde: de cinco a 

dez salários mínimos 19,5%; na cor azul claro: de quinze a vinte salários mínimos 1%; na cor verde claro: 

prefiro não declarar 8%. Não foram respondidas as demais opções, de dez a quinze salários mínimos e maior do 

que todas as alternativas. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas 

coloridas ao lado de cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

É possível perceber que a maioria dos estudantes também trabalham, alguns ainda 

cuidam de familiares, compondo um total de 62,8%. Por outro lado, 32,7% dedicam-se 

exclusivamente aos estudos. Dos trabalhos mencionados pelos estudantes em conversas 

informais destacam-se cuidadores de crianças e idosos, e bolsas de trabalho nos mais diversos 

setores da própria universidade. É pouco o índice de licenciandos que possuem filhos, fator 

que concorda com a baixa idade e estado civil dos mesmos e nos mostra que são jovens no 

início da vida adulta, buscando oportunidades na docência. 
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Ainda, não nos surpreende, mas incomoda, o fato de 42,5% dos estudantes viverem 

com uma renda familiar mensal de até dois salários mínimos. Outra parte expressiva, 29,2% 

está na faixa de dois até cinco salários mínimos e 19,5% supera este valor. Tais dados nos 

mostram três faixas de renda bastante destacadas, fato que vai ao encontro dos percentuais 

sobre ocupação e moradia. Sobre a renda de grande parte dos estudantes, Marieta Gouvêa de 

Oliveira Penna (PENNA, 2011, p. 33), acrescenta uma reflexão as nossas descobertas no que 

diz respeito à valorização social dos professores e sua remuneração.  

Assim, a questão da valorização social da docência revela ambiguidades, uma vez 

que materialmente a vida da maior parte dos professores em exercício no Brasil, na 

atualidade, melhorou após o ingresso na função. Dessa forma, importa investigar 

como esses agentes vivenciam o fato de serem professores nas relações sociais por 

eles estabelecidas, seja na escola, seja fora dela, buscando compreender o espaço 

destinado à docência na dinâmica social, pois o fato de os professores na atualidade 

originarem-se das camadas populares fornece indícios para compreensão da posição 

social ocupada pelo professor.   

Ou seja, pode-se inferir que há uma relação instituída sobre o desprestígio dos 

professores da educação básica em relação à sociedade, pelo fato de estes não pertencerem a 

elite socioeconômica. Ainda apresentando dados neste sentido, outro ponto importante no 

perfil dos estudantes de licenciatura está nas questões a seguir. 

 

Gráfico 11 – De que forma você concluiu o Ensino Médio? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em cinco fatias, representando assim de que forma as pessoas que 

responderam ao questionário concluíram o Ensino Médio. Na cor azul: escola pública estadual 69,9%; na cor 

vermelha: escola pública federal 5,3%; na cor amarela: escola particular 7,1%; na cor verde: escola particular 

religiosa 6,2%; na cor roxa: EJA 11,5%. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por 

bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 
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Gráfico 12 – Você já possui outra graduação? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em duas fatias, representando assim se as pessoas que responderam ao 

questionário já possuíam outra graduação. Na cor vermelha: não 88,4%; na cor azul: sim 11,6%. Ao lado direito 

do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas 

anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Gráfico 13 – O curso de Licenciatura foi sua primeira opção para o ingresso na Universidade? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em duas fatias, representando assim se o curso de licenciatura foi a 

primeira opção das pessoas que responderam ao questionário. Na cor azul: sim 62,8%; na cor vermelha: não 

37,2%. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada 

opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Ao todo, 86,7% dos estudantes que responderam ao questionário são oriundos de 

escolas públicas. Fato que percebemos com esperança, pois representa que, atualmente, os 

estudantes das escolas públicas ingressam no ensino superior e, em alguns segmentos são a 

maioria. Seguidos pelo quantitativo que terminou os estudos através da EJA, fato que também 

nos chama atenção, o desejo de tornar-se professores presente naqueles que concluíram sua 

escolarização na idade adulta e mantiveram a esperança na educação. 

Estes dados são um reflexo da popularização do ensino superior no Brasil, há pouco 

tempo as universidades eram locais destinados à continuação dos estudos dos filhos das 

classes altas, com alguma inserção da classe média. Hoje é visível o quanto este cenário 
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mudou, com o aumento de vagas, abertura de cursos e crescimento das políticas de 

assistência, a universidade passou a ser também um sonho possível para jovens das classes 

mais baixas, oriundos das escolas públicas e EJA.  

Outro ponto importante para refletirmos é que 88,4% dos estudantes não possuem 

outra graduação e apostam na licenciatura sua primeira oportunidade de instrução e emprego. 

Nas conversas com as turmas que apresentaremos posteriormente, foi possível verificar que 

dentro dos 11,6% que já possuem um curso superior muitos deles são oriundos de cursos de 

bacharelado que decidiram seguir a linha do primeiro curso, complementando a sua formação 

na licenciatura, em busca de melhores oportunidades, visto que com o bacharelado não 

conseguiram se estabelecer no mercado de trabalho. 

Os dados também nos mostram que 62,8% viram os cursos de licenciatura como 

primeira opção para o ingresso na universidade, apostando na docência como principal foco 

para a carreira. Entretanto, houve 37,2% que chegaram às licenciaturas por outras vias, como 

segunda opção, pelo baixo ponto de corte e inúmeros outros motivos que veremos nos dados 

das Conversas Cruzadas.  

Seguindo nossa análise, as próximas questões focam de forma mais específica na 

formação dos estudantes, iniciando pelo quantitativo de cursos que participaram do 

questionário.  

 

Gráfico 14 – Qual é o seu Curso de Licenciatura? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em vinte e duas fatias, representando assim qual era o curso de 

licenciatura das pessoas que responderam ao questionário. Artes Visuais 2,7%; Ciências Biológicas 3,6%; 

Ciências Sociais 6,3%; Dança 1,8%; Educação Especial – D 4,5%; Educação Especial – N 6,3%; Educação 

Física 12,6%; Filosofia 1,8%; Física – D 0,9%; Física – N 2,7%; Geografia 3,6%; História 1,8%; Letras –

Espanhol 5,4%; Letras – Inglês 1,8%; Letras – Português 7,2%; Matemática – D 2,7%; Matemática – N 1,8%; 

Música 1,8%; Pedagogia – D 13,5%; Pedagogia – N 11,7%; Química 3,6%; Teatro 1,8%. Ao lado direito do 

gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas 

anteriormente, nesta descrição não citamos as cores por se tratarem de vinte e duas opções em cores e tons 

diferentes. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 
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Quando pensamos o método caleidoscópico que viabilizaria a pesquisa, nosso desejo 

sempre foi a maior abrangência possível de participações, era muito importante para nós. 

Manias de pesquisador, mesmo conscientes de que não alcançaríamos a totalidade, buscamos 

sempre nos aproximar ao máximo dela. No gráfico acima é possível perceber que houve 

participação de estudantes de todos os cursos de licenciatura, assim como desejávamos e, a 

partir disso, afirmamos que o questionário cumpriu um de seus propósitos, a busca por 

representação dos 22 (vinte e dois) cursos de licenciatura.  

Observamos que os cursos com maior participação foram Licenciatura em Pedagogia 

– Diurno, seguida de Licenciatura em Educação Física e Licenciatura em Pedagogia – 

Noturno. A grande participação dos cursos de pedagogia, de certa forma nos surpreenderam, 

pela identificação conosco, as pesquisadoras, nossa grande inserção no curso e o fácil acesso 

às turmas. Entretanto, o segundo curso mais participativo ser Educação Física nos deixou 

muito contentes, pois foi um dos que não conseguimos acesso para as Conversas Cruzadas. 

Por não dispormos de tal abertura para o diálogo em nenhuma turma, nossa estratégia foi 

solicitar à Coordenação do Curso que encaminhasse o questionário para os últimos semestres, 

fato que teve boa aceitação.  

À alguns cursos, atribuímos a pequena participação pelo igual volume de estudantes, 

em Licenciatura em Física, por exemplo, tanto no curso diurno como noturno, tivemos uma 

boa abertura por parte do coordenador, entretanto, nos dois momentos em que fomos 

conversar com as turmas haviam apenas estudantes do bacharelado. Ou seja, alguns cursos de 

licenciatura possuem um número muito reduzido de estudantes em final de graduação, entre 

eles também estão Licenciatura em Matemática – Diurno e Noturno, Licenciatura em 

Química, Licenciatura em Música e Licenciatura em Dança. 

A escolha do curso e o grau de satisfação dos estudantes também é algo que nos 

inquieta, visto que a primeira pergunta foi feita em dois momentos, damos real importância a 

como eles decidem pela profissão docente.  
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Gráfico 15 – Como você escolheu o seu curso de graduação? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em seis fatias, representando assim de que forma as pessoas que 

responderam ao questionário escolheram essa graduação. Na cor azul: sempre tive este desejo 52,2%; na cor 

vermelha: minha família me influenciou 8,8%; na cor amarela: meus amigos me influenciaram 3,5%; na cor 

verde: sempre fui muito bem nesta disciplina específica 12,4%; na cor roxa: não sei 4,4%; na cor azul claro: 

outros 18,6%. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado 

de cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Gráfico 16 – Você está satisfeito com o seu curso de Licenciatura? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em duas fatias, representando assim se as pessoas que responderam ao 

questionário estão satisfeitas com o seu curso de licenciatura. Na cor azul: sim 71,7%; na cor vermelha: não 

28,3%. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada 

opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Os estudantes afirmam, em sua maioria, que sempre tiveram o desejo de cursarem tal 

licenciatura, fato que corrobora com o expresso anteriormente, que o curso foi a primeira 

opção. Outros ainda manifestam que optaram porque iam bem na disciplina específica para 

qual o curso forma, ou porque foram influenciados por familiares. Nesta questão um número 

expressivo de participantes optou pela resposta ―outros‖, e justificou das mais diversas 

formas, tais como: influência dos professores da educação básica, admiração pela profissão, 

curiosidade em conhecer melhor a área específica, a opção por um curso de passagem 
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enquanto não consegue ingressar na graduação realmente desejada, os únicos cursos possíveis 

de ingressar eram os de licenciatura e complementação da formação. 

O GEPEIS/UFSM realizou uma pesquisa interinstitucional entre os anos de 1997 e 

1999, em parceria com professores e pesquisadores da Unijuí, da Faculdade de Educação de 

Pelotas (FAE), da Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões (URI) 

e da Universidade do Paraná (Unipan), na qual resultou o livro Imagens de professores: 

significação do trabalho docente (OLIVEIRA, 2010). Tal investigação teve como objetivo 

―conhecer as histórias de vida de professores, através de relatos autobiográficos, buscando 

assim resgatar as lembranças que estes têm de sua escola, da sua formação docente e de sua 

atuação em sala de aula‖ (OLIVEIRA et al., 1998). Ao longo deste estudo que abordou 

saberes docentes, gênero, imaginário, formação inicial e continuada de professores e escolha 

profissional, constatou-se que a escolha pela profissão de professor nem sempre habita um 

terreno tranquilo, as vezes se dá por imposição social, outras por facilidade de ingresso. Por 

outro lado, há aquelas que decidem ser professor por um desejo antigo, influenciado pela 

família ou inspirado em professores formadores na escola básica. 

Sobre a satisfação dos estudantes em relação ao seu curso, 71,7% declarou estar 

satisfeito, percentagem bastante similar à de estudantes que afirmaram ser a licenciatura sua 

primeira opção de formação. 

Ainda sobre a formação, os estudantes responderam sobre a complementação da 

mesma. 

 

Gráfico 17 – Você desenvolve alguma atividade extraclasse? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em sete fatias, representando assim se as pessoas que responderam ao 

questionário desenvolvem alguma atividade extraclasse. Na cor azul: sim, participo de projetos de pesquisa 

26,5%; na cor vermelha: sim, participo de projetos de extensão 20,4%; na cor amarela: sim, participo de projetos 

de ensino 13,3%; na cor verde: sim, faço curso de língua estrangeira 2,7%; na cor roxa: sim, sou voluntário(a) 

em projetos sociais 4,4%; na cor azul claro: não 26,5%; na cor rosa: outros 6,2%. Ao lado direito do gráfico, 

encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas 

anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 
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Gráfico 18 – Você possui algum tipo de bolsa de estudos? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em duas fatias, representando se as pessoas que responderam ao 

questionário possuem algum tipo de bolsa de estudos. Na cor azul: sim 52,7%; na cor vermelha: não 47,3%. Ao 

lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já 

mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Sobre a complementação da formação, averiguamos que 73,5% dos estudantes 

realizam atividades extraclasse, grande parte dedica-se a projetos de pesquisa, seguido de 

projetos de extensão e de ensino. Em menor percentagem estão os que se envolvem em 

voluntariado em projetos sociais e cursos de língua estrangeira, fato que nos mostra o 

envolvimento com pesquisa, extensão e ensino, também associado ao recebimento de bolsa de 

estudos, já que 47,3% deles recebem tais proventos. Chamamos atenção para os projetos de 

ensino apontados pelos estudantes em terceiro lugar entre as suas ocupações, atribuímos este 

positivo número aos programas como Programa de Educação Tutorial – PET, e Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid, bastante ativos na instituição, fato 

que aparecerá fortemente nas conversas com as turmas.  

Corroborando com a importância desta constatação, citamos a Dissertação de 

Mestrado realizada no PPGE/UFSM por Marília Hartmann (HARTMANN, 2012), na qual a 

pesquisadora investigou os processos formativos instituídos a partir de um projeto de extensão 

desenvolvido pelo GEPEIS
21

. Com a pesquisa desenvolvida tendo a Cartografia como 

metodologia, segundo a autora ―foi possível identificar diferentes dispositivos que podem 

contribuir na formação de professores, por meio do espaço que é possibilitado pela extensão, 

apontando, assim, para a necessidade de valorizar a extensão universitária como lugar de 

formação‖ (HARTMANN, 2012, p. 74).  

Em meio a estes dados nos preocupa o número reduzido de licenciandos que estudam 

língua estrangeira, algo que consideramos bastante importante para a formação de 

                                                           
21

 Projeto de Extensão: Universidade-Sociedade: uma ação coletiva pela formação de mulheres. Universidade 

Federal de Santa Maria (2011-2012). 
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professores, aumento de capital cultural e possibilidade de ingresso em cursos de pós-

graduação. Bem como o número expressivo de estudantes que não realizam nenhuma 

atividade extraclasse, isso porque acreditamos na formação como algo que deve ser 

continuamente estimulado e nosso envolvimento com para além das disciplinas regulares do 

curso influenciam diretamente na formação conquistada. 

Observamos que este número significativo corrobora com o alto índice de estudantes 

que se ocupam também de trabalhar, já mencionado no perfil acima, sobrando pouco tempo 

para a complementação dos estudos. Sobre esta questão, encontramos respaldo para tal análise 

numa pesquisa desenvolvida por Nadir Zago (2006) que envolveu o perfil de estudantes de 

baixa renda que ingressam em universidades públicas e o financiamento destes estudos. Neste 

cenário a pesquisadora apresenta que a concomitância entre trabalho e estudo no ensino 

superior é muito grande, e não se restringe apenas aos países em desenvolvimento, por 

exemplo, num universo de 28 estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

inferiu-se que, 

Desde o início do curso superior, os entrevistados, em sua totalidade, exercem 

algum tipo de atividade remunerada em tempo integral ou parcial. Alguns são 

trabalhadores-estudantes, com uma atividade que absorve muitas horas diárias, e por 

isso mesmo estabelece forte concorrência com os estudos. Outros têm uma carga 

horária mais flexível, em serviços prestados dentro da própria universidade, em 

forma de bolsa de treinamento, estágio ou iniciação científica, em tempo parcial de 

vinte horas semanais. Após terem exercido ocupações em diferentes ramos de 

atividade do setor privado, nove do grupo de dez estudantes do sexo masculino estão 

nessa situação e, por meio dela, garantem a sobrevivência. No grupo feminino, oito 

têm carteira assinada nos seguintes ramos de atividades: atendente de enfermagem, 

professora de educação infantil, copeira e atendente de auxílio à lista em empresa de 

telecomunicações. As demais, em número de nove, estão nas mesmas condições de 

bolsistas, em atividades de extensão, monitoria ou estágio remunerado, conforme 

convênio entre a universidade e outras instituições. Segundo cada caso, a renda 

obtida é completada, seja com pequena ajuda familiar, seja com atividades 

complementares como jardinagem, atendimento na área de informática, ou ainda no 

ramo dos serviços domésticos (ZAGO, 2006, p. 234). 

Assim, muitos estudantes veem nas bolsas de estudos de ensino, pesquisa e extensão, 

oportunizadas pela própria universidade, uma maneira de encontrar flexibilização de horários 

e oportunidade de focar sua atenção nos estudos. Isso apresenta um novo perfil de estudante 

universitário, aquele que está longe da elite financeira e social do país, que viram no 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 

REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096/2007, uma possibilidade de ingressar no Ensino 

Superior e, em muitos casos, conseguiram realizar tal sonho pelas reservas de vagas 

instituídas pela Lei nº 12.711/2012. 

Ainda em relação a formação, trazemos mais um índice surpreendente para nossa 

pesquisa. 
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Gráfico 19 – Você pretende continuar estudando após esta graduação? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em duas fatias, representando se as pessoas que responderam ao 

questionário pretendem continuar estudando. Na cor azul: sim 96,5%; na cor vermelha: não 3,5%. Ao lado 

direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já 

mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Ao serem questionados se pretendiam continuar estudando após a conclusão da 

graduação, 96,5% dos licenciandos responderam que sim, fato que nos surpreendeu 

positivamente pela quase totalidade. A formação, como um processo de construção de si, de 

construção de uma professoralidade não termina com a conclusão de um curso de graduação e 

os estudantes nos mostram nesta questão que possuem consciência disso. A UFSM possui 

conceituados programas de pós-graduação nas áreas do conhecimento de diversos dos cursos 

de licenciatura, bem como na educação em geral, programas estes que recebem muitos destes 

estudantes saídos direto da graduação para suas especializações e mestrados. Mas não apenas 

isso, programas de formação continuada e aprofundamento de estudos nas áreas específicas 

também fazem parte dos projetos dos estudantes, como mostraremos mais adiante.  

Estudos indicam (GATTI, 2013) que, para além da pós-graduação, para que este 

desejo de dar sequência aos estudos não se finde com o ingresso dos jovens professores nas 

escolas de educação básica, é necessária a construção de um plano de acompanhamento de 

professores ingressantes na carreira. No Brasil já existem alguns cursos de formação 

específicos para professores ingressantes no magistério, mas esta ainda é uma iniciativa 

tímida e pouco comum entre os profissionais. Segundo a autora,  

Seria importante pôr no horizonte das políticas educacionais: a formação 

permanente do professorado, considerando suas necessidades práticas e contextuais 

assim como as temáticas atuais; a instauração de uma carreira docente ao longo da 

vida e um verdadeiro processo de avaliação constante das formações; e a introdução 

de uma avaliação ao longo da carreira docente, apoiando o professorado com 

maiores recursos (GATTI, 2013, p. 154). 
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Quando a grande maioria dos futuros professores sinaliza que pretende seguir 

estudando após a conclusão da formação inicial, trazemos as palavras de Gatti para 

complementar a reflexão de que não é apenas necessário que haja acompanhamento e 

incentivo para a sequência de estudos destes professores ingressantes, é, isso sim, essencial 

que hajam programas neste sentido. A pós-graduação não consegue, nem deve, tomar para si 

todo este público, o que acabaria afastando tais docentes das escolas de educação básica, por 

isso, o cuidado com a formação continuada e a avaliação do desempenho dos docentes nas 

escolas é apontada como uma possibilidade de ação.  

As questões analisadas a partir daqui, pertencem a uma segunda parte do questionário, 

subintitulada de ―Sobre sua profissão...‖. Nesta, focamos em questões que envolvem a 

perspectiva dos símbolos e significações imaginárias envolvendo a educação, o trabalho 

docente e a escola.  

 

Gráfico 20 – Educar é... 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em cinco fatias, representando assim o que é educar, para as pessoas que 

responderam ao questionário. Na cor azul: ensinar 23%; na cor vermelha: compartilhar 63,7%; na cor verde: 

cuidar 1,8%; na cor roxa: ajudar 3,5%; na cor rosa: outros 8%. Não foram respondidas as opções preencher e 

domesticar. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de 

cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Provocados sobre o que é educar, 63,7% dos estudantes optaram pela resposta 

―compartilhar‖, o que nos apresenta uma tendência ao pensamento dialógico em sua 

formação. Também, a influência do imaginário sobre a pedagogia proposta do Paulo Freire, o 

que hoje no Brasil é bastante difundida entre professores. Observamos isso através de 

trabalhos acadêmicos, conversas nas turmas, postagens em redes sociais, entre outros 

momentos e espaços nos quais se disseminam frases freireanas e, por mais que às vezes 

poucos estudantes tenham lido, na íntegra, as obras do autor, faz um trabalho de instituição de 
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um imaginário da educação como campo de compartilhamento, trocas de saberes, diálogo e 

amorosidade.  

No célebre livro Pedagogia do Oprimido (1987), em um dos seus títulos que, a meu 

ver, resume a ideia de educação como compartilhamento de saberes ele escreve que, 

―ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo‖ (p. 39). Esta ideia é bastante recorrente nas falas dos estudantes e 

concretizam-se no questionário, mostrando que Freire está mais vivo do que se pensa no 

imaginário dos futuros professores. Mesmo assim fica o desafio que suas palavras propõem: 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 

é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, 

assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 

―argumentos de autoridade‖ já, não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, 

autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas (Ibidi. 

Idem). 

Ver a educação como um ato de compartilhamento pode ser algo bastante frutífero, 

entretanto, fazer no dia a dia da escola que assim seja apresenta-se como um imenso desafio 

ao cotidiano docente. Frente a isso, já nos alegra a ideia de que os estudantes vejam a 

educação desta forma e percebemos a importância de que tais imaginários fossem reforçados 

através de estudos de tais obras nos cursos de licenciatura, da real valorização, leitura e 

vivência da proposta de Paulo Freire na formação da nova geração de professores.  

Ainda nesta questão, 23% responderam que educar é ―ensinar‖, termo mais voltado 

para o sentido de transmitir, instruir o outro, dar conhecimento sobre algo que não se sabe. 

Podendo ser interpretado também como uma visão tradicional que ainda está no imaginário 

dos professores sobre o que é educar. Houve também uma parcela de participantes que optou 

pela resposta ―outros‖ e justificou sua escolha com distintas interpretações, tais como: 

mediar; todos acima menos domesticar e saber ouvir e amar também; dialogar; incentivar o 

estudante a libertar-se das amarras, emancipar-se, ser um cidadão capaz de refletir sobre a 

sociedade em que vive e nela agir de forma consciente; todos exceto domesticar; cooperar; 

construir e reconstruir os conhecimentos produzidos pela humanidade; criar senso crítico; 

provocar. 

Temos imenso interesse nas respostas que extrapolam o questionário e, em meio a 

isso, ler que educar é ―incentivar o estudante a libertar-se das amarras, emancipar-se, ser um 

cidadão capaz de refletir sobre a sociedade em que vive e nela agir de forma consciente‖, nos 

mostra que há estudantes conscientes do trabalho de um professor, que existem muitos jovens 
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docentes que poderão fazer a diferença. Isso se mostra também através de comentários com os 

termos, amar, saber ouvir, cooperar e provocar, ações tão importantes para a educação.  

Continuando nossa discussão sobre educação, voltamos nosso olhar para a questão dos 

símbolos, lembrando que ―o simbólico comporta, quase sempre, um componente 

‗racional-real‘: o que representa o real ou o que é indispensável para o pensar ou para o agir‖ 

(CASTORIADIS, 1982, p. 155 – grifo do autor). Os símbolos são a maneira que o imaginário 

encontrou para passar do virtual para o real e, desta forma, não poderiam ficar de fora das 

nossas indagações. 

 

Gráfico 21 – Quais dos itens abaixo você vê como um símbolo que representa educação? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em oito fatias, representando assim o que seria um símbolo que 

representa a educação, para as pessoas que responderam ao questionário. Na cor azul: caderno 0,9%; na cor 

vermelha: livro 23%; na cor amarela: lápis e borracha 6,2%; na cor roxa: folha em branco 12,4%; na cor azul 

claro: gaiola 2,7%; na cor rosa: escola 30,1%; na cor verde claro: ciranda 13,3%; na cor vermelho escuro: outros 

11,5%. Não foi respondida a opção caneta. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por 

bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Quando o assunto são símbolos, inúmeras imagens nos vêm à cabeça, não diferente 

para os estudantes que responderam ao questionário e sinalizaram oito, das nove opções de 

resposta. Ao serem instigados a optarem por um símbolo que representa a educação 30,1% 

apontaram a ―escola‖ como tal. Local de convívio, de multiplicidade de pessoas, ambiente o 

qual as crianças estão adentrando cada vez mais pequenas, os jovens passam grande parte da 

sua vida e os adultos voltam, ainda cheios de esperança na educação. A escola como o maior 

símbolo para a educação não nos surpreende, achamos interessante se pensarmos pelo viés 

das pessoas que habitam o espaço escolar convivendo e aprendendo juntas. Entretanto, 

chamamos a atenção para uma questão, a educação não acontece apenas dentro da escola, a 

educação é um diálogo dos indivíduos entre si e com o mundo.  
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Citados conjuntamente de forma expressiva estão outros símbolos que nos trazem 

reflexões. Em segundo lugar o ―livro‖, importante ferramenta de disseminação de ideias e 

saberes, o livro recebeu 23% dos votos. Através dos livros conhecemos coisas inimagináveis, 

neles estão ricos subsídios para o processo de educar a si e compartilhar conhecimentos com 

os outros e, a partir destes posicionamentos dos estudantes surgiu uma nova questão, que 

infelizmente não foi explorada em nossos instrumentos do Método Caleidoscópico: será que 

os estudantes de licenciatura da UFSM leem muitos livros? Quais? Eles frequentam as 

inúmeras e abarrotadas bibliotecas da instituição? – Calma, Monique, digo a mim mesma, aí 

você já estaria querendo fazer outra pesquisa.  

Em terceiro e quarto lugar estão, com votação bastante similar, dois símbolos 

antagônicos, ―ciranda‖ com 13,3% e ―folha em branco‖ com 12,4%. Confesso que quando 

criamos o questionário não imaginamos que a palavra ciranda iria aparecer em terceiro lugar 

como símbolo de educação e nos alegra esta estimativa, pois acreditamos nisso, a educação 

compartilhada, circular, horizontal e este dado vai ao encontro do resultado da questão 21, no 

qual os estudantes dizem que educar é compartilhar. Entretanto, surge a folha em branco, com 

um índice que não é pequeno, simbolicamente a folha em branco é algo a ser preenchido e 

carrega consigo um imaginário bastante antigo de educação, aquela na qual os sujeitos à 

serem educados são como folhas em branco nas quais os professores depositam os saberes, 

tábulas rasas. Ou será que eles veem a folha em branco como um mundo de possibilidades 

num mesmo espaço? Quanta coisa fica em aberto quando estamos desenvolvendo uma 

pesquisa. ―Caderno‖ e ―lápis e borracha‖ também aparecem entre os indicados como símbolo 

de educação e, de modo muito interessante, 2,7% dos estudantes veem como símbolo que 

representa a educação, uma ―gaiola‖, lugar no qual os seres ficam presos.  

Ainda, a opção ―outros‖, recebeu 11,5% dos votos e, nas justificativas os estudantes 

trouxeram outras possibilidades, tais como: uma troca de conhecimentos; alunos; pensar; 

pessoas; interação; família e escola; sociedade em que o indivíduo está situado; não existe 

um símbolo específico; aprendizes; parceria; uma folha; infinito. Neste meio chamamos a 

atenção para as manifestações que traz a palavra ―infinito‖ como um símbolo, indo ao 

encontro da ideia de formação como algo permanente, que não acaba, expressa pelos 

estudantes na questão 20 quando questionados se iriam continuar estudando após a formação.  

A próxima questão levou os estudantes a pensarem sobre aquilo que eles apontaram 

como o maior símbolo que representa a educação, a escola. 
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Gráfico 22 – O que é a escola? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em oito fatias, representando o que é a escola, para as pessoas que 

responderam ao questionário. Na cor azul: um prédio onde adultos ensinam para crianças e adolescentes coisas 

que eles não sabem 1,8%; na cor vermelha: um espaço de aprendizagem e compartilhamento de saberes 77%; na 

cor amarela: um lugar feliz, onde passamos grande parte de nossa infância e adolescência 0,9%; na cor verde: 

um lugar que somos obrigados a frequentar durante grande parte de nossa infância e adolescência 4,4%; na cor 

roxa: estabelecimento público ou privado destinado ao ensino coletivo 2,7%; na cor azul claro: lugar que acolhe 

a juventude e suas necessidades de expressão e convivência 0,9%; na cor rosa: espaço de respeito e 

desenvolvimento coletivo 6,2%; na cor verde claro: outro 6,2%. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma 

legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Sobre o que é a escola, apesar de todas as opções terem sido consideradas, 77% dos 

estudantes escolheram ―um espaço de aprendizagem e compartilhamento de saberes‖ para 

defini-la. Há, visivelmente, uma linha de raciocínio entre os futuros professores, suas 

respostas convergem para a educação pautada no diálogo e no aprender junto, o que muito nos 

alegra. Entretanto, Viviane Mosé (2013), em seu livro, A escola e os desafios 

contemporâneos, apresenta uma importante reflexão sobre este tema, denuncia que a escola é 

um espaço afastado das questões da vida das pessoas, que ―a vida escolar, ainda hoje, 

organiza-se em séries, e os saberes se dividem em diversos conteúdos isolados, sem conexão 

uns com os outros, em aulas de cinquenta minutos, que ainda se anunciam por um sinal 

sonoro que lembra o apito das fábricas‖ (Ibidi., p. 49).  

Neste ponto surge uma dissonância entre discursos e práticas que necessita ser 

observada. A autora apresenta dados e, além disso, a realidade das escolas brasileira é muito 

conhecida. Mas quando um número expressivo de formandos, futuros professores, 

manifestam que veem a escola como um local de aprendizagem e compartilhamento de 

saberes, o que se instaura é uma dúvida em relação ao desejo, ou desejável e o que realmente 

acontece quando tais jovens professores ingressam em suas carreiras no magistério. Vemos 

esperança no discurso dos estudantes, como vemos, também, realidade na escrita de Mosé. 

Nosso desejo é que a esperança torne-se a nova realidade educacional brasileira e que a escola 
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torne-se algo além do que viemos vivenciando, que ela cumpra seu papel de local de 

compartilhamento de saberes entre as pessoas, sem perder as relações humanas de vista e o 

amadurecimento da sociedade de fato.  

Nesta questão, ainda, destacamos as alternativas que ficaram em segunda opção nas 

respostas, primeiramente a escola como ―espaço de respeito e desenvolvimento coletivo‖, o 

que corrobora com as significações imaginárias que os estudantes vêm apresentando sobre 

educação. E a alternativa ―outros‖, com as justificativas para tal, entre elas: deveria ser um 

espaço acolhedor e motivador para a criança e nem sempre é assim; instituição necessária a 

partir de leis; instituição disciplinar; todas as alternativas anteriores.  Neste momento, 

vemos nas respostas elaboradas pelos estudantes que não se sentiram contemplados nas 

opções que apresentamos, um certo quê de ―pé no chão‖, pois nelas eles apresentaram o que 

deveria e o que é, também trouxeram ponderações sobre a escola ser um pouco de cada uma 

das alternativas citadas na questão, as boas e as ruins, ou as sensatas e as questionáveis, 

dependendo da interpretação de cada leitor.  

O fato é que todos temos inúmeras ponderações e opiniões, oriundas tanto de estudos e 

pesquisas quando de experiências, para dizermos o que é a escola. Mas, o que a escola será, 

ou no que a escola deverá se transformar para acolher as novas gerações, esta é uma 

inquietação para refletirmos, longamente mais adiante. Pois os professores que estamos 

formando hoje levarão consigo, ao saírem da universidade, além do seu diploma, o direito e o 

dever de construir uma escola aos moldes do século XXI, algo que ainda não existe – salvo 

algumas poucas experiências como as relatadas no subcapítulo 2.4 O que a teoria do 

Imaginário Social tem a dizer sobre a Educação e de que forma isso afeta a Formação de 

Professores?, página 71 desta tese.   

Quando falamos em simbólico, na perspectiva da teoria do imaginário social, devemos 

ter em mente, que ele é feito de imagens, mas também de outros elementos que constituem as 

significações e vão além das formas palpáveis. O que nos apresenta a próxima questão. 
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Gráfico 23 – Quando você pensa em escola, que som lhe vêm à memória? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em seis fatias, representando assim qual é o som que vêm à cabeça das 

pessoas que responderam ao questionário, quando elas pensam na escola. Na cor azul: sinal de entrada, recreio e 

saída 13,4%; na cor vermelha: gritaria dos alunos 8,9%; na cor amarela: conversas e agitação 29,5%; na cor 

verde: o som de um lugar cheio de vida 40,2%; na cor roxa: pedidos de silêncio e comportamento 3,6%; na cor 

rosa: outros 4,5%. Não houve resposta para a opção cantos de coral. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma 

legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Cheiros, gostos, texturas, sensações, sons, inúmeros são os elementos que, 

transformados em símbolos, despertam significações e compõem imaginários. Por exemplo, 

40% dos estudantes de licenciatura que responderam ao questionário disseram que o som que 

lhes vem à memória quando pensam em escola é ―o som de um lugar cheio de vida‖, outros 

29,5% comentaram que lembram de ―conversas e agitação‖.  Em terceiro, 13,4% lembram-se 

de sinal de entrada, recreio e saída.  

Observamos como positiva a resposta dos estudantes, considerar o som da escola 

como o de um lugar cheio de vida é algo realmente estimulante para quem está iniciando na 

carreira docente. Pois remonta à alegria deste espaço de compartilhamento de saberes e a 

compreensão de que a vida e a escola devem estar sempre relacionadas. Sobre a relação entre 

vida e educação, chegamos as proposições atemporais de John Dewey, especialmente em sua 

obra Vida e Educação (DEWEY, 1967), nesta, o educador brasileiro Anísio Teixeira faz um 

estudo/apresentação da teoria deweyana e traz a seguinte reflexão: 

Enquanto vivo, não estou agora me preparando para viver e daqui a pouco, vivendo. 

Do mesmo modo eu não me estou em um momento preparando para educar-me e, 

em outro, obtendo o resultado desta educação. Eu me educo através de minhas 

experiências vividas inteligentemente (Ibidi., p. 17). 

Desta forma, o som que os futuros professores relacionam a escola seja a de um lugar 

cheio de vida, aponta tal consciência, de que a vida e a escola – a vida e a educação –, são 

indissociáveis. Isso porque, como já mencionamos anteriormente, as escolas são instituições 



160 

 

imaginárias sociais, ou seja, elas são criadas para a sociedade, pela coletividade humana que 

encontra formas de viver e adaptar-se ao mundo. A escola possui o som da vida, porque ela é 

a vida, é um pequeno espaço organizado da sociedade, um microcosmos construído e 

instituído aonde crianças, jovens e adultos vivem um longo período da sua vida. 

Entretanto, mesmo animadas pelas respostas dos estudantes ao questionário, o que 

hoje nos parece é que tal associação da escola com a vida não é algo tão recorrente na 

atualidade. Diversos autores que estudamos apontam um sentido bastante contrário a este, o 

de que a escola passou a ser ―um espaço explicitamente afastado das questões que movem a 

vida das pessoas e ainda mais distante dos desafios da sociedade‖ (MOSÈ, 2013, p. 50). 

Estamos sendo pessimistas? É possível. Desejamos que estes jovens professores consigam 

realizar a volta pedagógica, filosófica e atitudinal que a educação necessita, pois eles ouvem o 

som da vida na escola. 

Seguindo a linha de reflexões sobre a vida, voltamo-nos agora para as escolhas que 

esta nos impõe e sobre porque, dentre tantas possibilidades, ou não, tais estudantes optaram 

pela docência como profissão.  

 

Gráfico 24 – Porque você quer ser professor? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em seis fatias, representando assim porque as pessoas que responderam 

ao questionário querem ser professores. Na cor vermelha: porque é uma profissão que ajuda a sociedade a se 

desenvolver 19,6%; na cor verde: porque gosto de pensar que estou contribuindo para a vida de alguém 55,4%; 

na cor azul claro: porque sempre foi o sonho da minha vida 11,6%; na cor rosa: porque acho que sou bom em 

ensinar 5,4%; na cor verde claro: não quero ser professor 4,5%; na cor vermelho escuro: outros 3,6%. Não 

houveram respostas para as opções porque é uma profissão de prestígio, porque gosto de crianças, porque o 

salário me interessa. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao 

lado de cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Refletir sobre os caminhos que nos levam a optar pelas relações que estabelecemos, as 

coisas que gostamos, o que excluímos de nossas vidas e, também, a profissão que escolhemos 

seguir. Pensamos que é uma questão de ser, ou de, pelo menos, querer ser, desejar. Nesta 
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perspectiva, ao serem questionados sobre porque gostariam de ser professor, 55,4% dos 

estudantes responderam ―porque gosto de pensar que estou contribuindo para a vida de 

alguém‖. A outra metade se divide entre cinco respostas distintas destacando-se 19,6% que 

optaram por ―porque é uma profissão que ajuda a sociedade a se desenvolver‖, e 11,6% 

―porque sempre foi o sonho da minha vida‖.  

Em geral são positivos os caminhos que levaram nossos estudantes aos cursos de 

licenciatura, o desejo de contribuir para a vida e a sociedade está de acordo com as demais 

respostas apresentadas, há uma consonância em seus pensamentos. Entretanto, será que a 

escola, nós professores, ou estes jovens estudantes realmente conseguem/conseguirão 

contribuir em algo? De igual forma, na atual conjuntura educacional brasileira, o professor 

ainda pode ser considerado um profissional que auxilia no desenvolvimento social? Quais 

caminhos poderíamos tomar para a concretização deste desejo?  

Nas palavras de Viviane Mosé,  

A escola, cada vez mais, deverá ser um espaço aberto, e a educação, inevitavelmente 

vinculada à cultura. A vida deve ser a dimensão integradora das relações na escola. 

Se não houver vida naquilo que aprendemos, então não há educação, formação e 

muito menos aprendizagem. A escola deve ser um corpo vivo. Deve envolver 

também os espaços públicos e as festividades, deve ir aos concertos, às exposições 

de arte, aos museus e às bibliotecas, aos centros de pesquisa, às reservas ambientais, 

enfim, a escola deve ir à cidade (MOSÈ, 2013, p. 82-83). 

O desejo de ser professor para contribuir na vida de alguém e auxiliar no 

desenvolvimento social é algo intimamente ligado à escola, este espaço que necessita 

urgentemente ser reinventado. Caberá aos professores que somos, e aos que estamos 

formando, este grande desafio, abrir os portões da escola para que a mesma se conecte com a 

sociedade, com a cidade e que possamos compartilhar com os jovens estudantes das escolas a 

concepção de que educação está intimamente ligada ao entendimento do mundo como 

coletividade social complexa. 

Sobre desejo, encontramos também em Bernard Charlot (2005), que por sua vez 

dialoga com teorias psicanalíticas e com J. Beillerot na obra Relação com o saber, formação 

dos professores e globalização. Para eles, só há aprendizagem quando há desejo, busca pelo 

prazer. Ou seja, ―a questão é compreender, portanto, como se passa do desejo de saber (como 

busca de gozo) à vontade de saber, ao desejo de aprender e, além disso, ao desejo de aprender 

e saber isso ou aquilo‖ (p. 37). Neste sentido, a formação inicial de professores é o ato a partir 

do desejo, é o modo com que os estudantes encontraram de mobilizar sua busca pela 

realização e o prazer.  
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Ainda dentro da questão sobre o porquê eles querem ser professores, chamou-nos 

atenção três respostas que não foram mencionadas pelos participantes. Não obtiverem 

nenhuma sinalização sentenças como, ―porque é uma profissão de prestígio‖, ―porque gosto 

de crianças‖ e ―porque o salário me interessa‖. O fato de nenhum participante pensar na 

profissão docente relacionada ao prestígio é algo interessante porque, se posto ao lado do 

desejo de contribuir para a vida das pessoas e a sociedade. É como se estes jovens professores 

assumissem para si a tarefa quase que sacerdotal de ajudar e contribuir sem receber estímulo 

financeiro justo ou prestígio, isso nos mostra um imaginário instituído sobre a profissão 

docente.  

Este imaginário que permeia a profissão professor é discutido por Penna (2011, p. 28), 

no sentido que ao professor foi atribuída a ―responsabilidade pela crise da escolarização, em 

decorrência de déficits em sua formação, sendo apontados como solução a esse problema, 

incrementos em sua formação continuada, vista como um dever a ser cumprido‖. Esta 

constatação vai ao encontro do que já explicitamos antes, no momento em que 96% dos 

estudantes que participaram de nossa pesquisa sinalizam que desejam continuar estudando 

após o término da graduação.  

Por outro lado, foram poucas, mas existiram, manifestações à resposta ―não quero ser 

professor‖, um total de 4,5%. Este é outro fato que nos preocupa, pois, estes estudantes, 

mesmo hoje alegando não querer a profissão, estão nos semestres finais do curso e em pouco 

tempo, no máximo um ano e meio estarão com um diploma de licenciado. Desta forma, 

achamos pouco provável que tais profissionais não irão abraçar as oportunidades de emprego 

que surgirem ligadas ao exercício do magistério. Isso nos preocupa pois, nos diálogos com as 

turmas, também é algo que aparecerá em diversos momentos. E então surgem incertezas sobre 

a realização profissional e a qualidade do trabalho destes professores que negaram a profissão 

até o final do curso.  

Seguindo a linha do desejo de ser professor, a próxima questão buscou aprofundar um 

pouco mais os assuntos que envolvem os sentimentos dos estudantes em relação a profissão. 

Dentro do leque de possibilidades de escolha, nos chamou atenção o resultado que 

apresentaremos abaixo.  
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Gráfico 25 – O que você sente em relação a sua futura profissão? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em oito fatias, representando assim o que as pessoas que responderam ao 

questionário sentem em relação a sua futura profissão. Na cor azul: alegria 2,7%; na cor vermelha: esperança 

62,7%; na cor amarela: satisfação 11,8%; na cor roxa: indignação 7,3%; na cor azul claro: insatisfação 2,7%; na 

cor rosa: frustração 5,5%; na cor verde claro: não penso sobre isso 4,5%; na cor vermelho escuro: outros 2,7%. 

Não houve resposta para a opção tristeza. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por 

bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

―Esperança‖ é o que sentem 62,7% dos estudantes em relação à sua futura profissão. 

Este dado apresenta-se como um indício do que mantém nos estudantes o desejo de se 

tornarem professores, mesmo em tempos tão difíceis. Ao encontro disso, Paulo Freire (1997), 

há muito nos ensinou que ela, a esperança, como necessidade ontológica, precisa ancorar-se 

na prática e esta possibilidade mostra-se extremamente potente. Ainda, não basta que apenas o 

educador tenha esperanças em relação à profissão, a esperança é o que move a mudança da 

sociedade, entre outras coisas. 

Observamos na significativa esperança dos futuros professores em relação a sua 

profissão uma possibilidade de imaginário instituinte, de mudança de paradigma e ação. 

Entretanto, a mudança carece de coisas além do sentimento, como escreve Freire em seu livro, 

Pedagogia da Esperança (FREIRE, 1997, p. 5).  

Não quero dizer, porém, que, porque esperançoso, atribuo à minha esperança o 

poder de transformar a realidade e, assim convencido, parto para o embate sem levar 

em consideração os dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança 

basta. Minha esperança é necessária mas não é suficiente. Ela, só, não ganha a luta, 

mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da herança crítica, como o peixe 

necessita da água despoluída.  

Quando Freire diz que ela sozinha não ganha a luta, nos reportamos a outras respostas 

dadas pelos estudantes, alegando pretender continuar os estudos, vendo a educação como 

compartilhamento de saber, a escola como um lugar cheio de vida. As respostas deles nos 

apresentam um panorama igualmente esperançoso sobre a educação, entretanto, ainda é 
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preciso ir além. Sabemos que hoje, grande parte dos recém-licenciados buscam outros 

caminhos profissionais ou, os que ingressam na docência perdem rapidamente o entusiasmo 

pela inovação e são silenciados pela estrutura escolar atual.  

Desta forma, pensamos que uma das responsabilidades dos cursos de formação de 

professores está em auxiliar aquele os recém-formados, para que seus ideais e as novidades 

que o curso lhe possibilitou não sejam esquecidos ou abandonados logo no início da trajetória 

docente. Para isso, vemos as práticas enquanto componentes curriculares nos cursos de 

licenciatura e os estágios curriculares supervisionados como elementos fundamentais da 

formação inicial. Isso porque, quando o professor iniciante já possui conhecimento do espaço 

escolar e experiências significativas neste contexto enquanto professor, ele não será tão 

impactado pela real rotina da escola, quando iniciar sua carreira.  

Neste ponto voltamos ao que foi discutido anteriormente sobre o acompanhamento 

necessário ao professor iniciante, pois é sabido que os cursos de formação inicial não dão 

conta de constituir um profissional apto a encarar todos os desafios propostos pelas 

instituições de ensino em suas questões pessoais, afetivas, sociais e teóricas. Sobre isso, 

Mariconi (2013, p. 216), diz que:  

Um profissional iniciante tem maiores necessidades de acompanhamento e apoio 

para a realização do seu trabalho é perfeitamente compreensível e esperado não só 

no magistério, como nas ocupações altamente especializadas de um modo geral. O 

que não é aceitável, mas ainda pode ser considerada a situação mais comum nas 

redes de ensino, é que esses professores iniciantes são colocados para atuar nas 

situações mais difíceis e com pouca ou nenhuma orientação e apoio para o início de 

sua prática. 

Mesmo nos contextos desafiadores e pouco favoráveis que os futuros professores 

encontram ao chegarem, de algum modo, as escolas, seja por Estágio Supervisionado, Prática 

Enquanto Componente Curricular ou projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão, observamos 

em seus discursos, ainda, muita esperança em relação a sua profissão. Acreditamos que a 

esperança dos jovens professores na profissão deve ser cultivada e viabilizada, assim como o 

direito de sonhar e imaginar-se além do que se é. Inspiradas na paidéia, na filosofia e, 

especialmente, na mitologia, incluímos em nosso questionário uma pergunta proposta quase 

como uma brincadeira.   
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Gráfico 26 – Enquanto professor, com qual dos deuses gregos abaixo você se identifica? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em treze fatias, representando assim com qual Deus Grego as pessoas 

que responderam ao questionário se identificam, enquanto professores. Zeus - Deus do raio, deus dos deuses 

1,8%; Atena - Deusa da sabedoria, das guerras justas, da estratégia em batalha, da civilização 39,6%; Afrodite - 

Deusa do amor e da beleza 3,6%; Apolo - Deus da música, da poesia, da beleza, das doenças e da cura, da 

oratória12,6%; Ares - Deus da guerra 1,8%; Ártemis - Deusa da caça e da fertilidade animal 0,9%; Deméter - 

Deusa da agricultura, da vegetação e das estações do ano 2,7%; Dionísio - Deus da vida, do teatro, do vinho, 

festas, prazer 2,7%; Hefesto - Deus das forjas e da metalúrgica 0,9%; Poseidon - Deus dos mares, das águas, dos 

terremotos e dos furacões 2,7%; Hera - Deusa da família, da mulher e do casamento 2,7%; Hermes - Deus do 

comercio, dos ladrões, deus mensageiro e dos viajantes 0,9%; nenhum 25,2%; outro 2,7%. Ao lado direito do 

gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas 

anteriormente, nesta descrição não citamos as cores por se tratarem de treze opções em cores e tons diferentes. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

A educação grega sempre foi uma inspiração para nós, a ideia da educação para um 

homem integral, o educador como uma figura de essencial erudição e importância no 

processo. Depois a paidéia e a formação do sujeito em contato com a cultura e a reflexão 

estética e filosófica. Mas antes disso ainda, nosso interesse pela Grécia veio da mitologia e 

toda a grandiosidade simbólica e imaginária que ela traz consigo. 

Isso porque, mitos são narrativas criadas pelas sociedades, que transitam entre as 

gerações a fim de apresentar uma maneira de explicar determinados fenômenos, 

acontecimentos ou costumes. Brandão (2010, p. 40) diz que ―em síntese, os mitos são a 

linguagem imagística dos princípios. ‗Traduzem‘ a origem de uma instituição, de um hábito, a 

lógica de uma gesta, a economia de um encontro.‖ Frente a isso, é perceptível que uma 
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consciência mítica permeia nosso imaginário e nossas ações cotidianas. Para Wilkinson 

(2010), 

O mito é um ingrediente vital da civilização humana; longe de ser uma fabulação vã, 

ele é ao contrário, uma realidade viva, à qual se recorre incessantemente; não é, 

absolutamente, uma teoria abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira 

codificação da religião primitiva e da sabedoria prática (Ibid., p. 44). 

Vivemos envoltos pelos mitos, independente da cultura no qual foram criados, os 

mitos repetem histórias e simbologias universais. Existem mitos para as mesmas coisas em 

distintos países e com inúmeras versões, isso porque, cada povo criou sua maneira de explicar 

e contar as coisas que aconteciam na natureza e na sociedade. Desta forma, a existência e o 

conhecimento de tal universo mitológico também pode ser utilizado para traduzir imaginários 

contemporâneos, estabelecendo um diálogo entre o antigo e o contemporâneo.  

Na composição da narrativa mítica os deuses são figuras fundamentais, criadores das 

coisas que existem no céu e na terra, mobilizadores de chuvas, guerras, secas e outros tantos 

fenômenos naturais e sociais. São seres que nasceram da fantasia popular e são superiores aos 

homens, embora sujeitos à lei da morte, possuem aparência humana, poderes que vão além do 

humano e funções ou atribuições específicas no governo do Universo (BRANDÃO, 2010).  

A partir deste contexto, ao serem questionados sobre, enquanto professores, com qual 

deus grego os estudantes de licenciatura se identificavam, 39,6% respondeu que com ―Atena – 

Deusa da sabedoria, das guerras justas, da estratégia em batalha, da civilização‖. Filha de uma 

das uniões divinas de Zeus, com Métis – deusa da saúde e da prudência –, Atena é 

considerada uma deusa protetora das acrópoles, das civilizações e das guerras justas. Dotada 

de extrema sabedoria, o mito que conta a sua história, Zeus, seu pai, foi informado por Gaia, 

a terra, e Urano, o céu, que seu filho com Métis seria mais poderoso que ele próprio, desta 

forma ele correria o risco de ser destronado assim como o fez com Cronos, seu pai, a partir 

deste aviso, utilizando de estratagemas típicos de sua personalidade Zeus engoliu sua esposa 

após enganá-la e desta forma, Métis gerou Atena no ventre de Zeus, e a mesma veio à luz 

pela cabeça do pai, já adulta. 

Reconhecerem-se como sábios, justos e protetores das civilizações é algo bastante 

positivo vindo dos estudantes de licenciatura, Atena, sem sombra de dúvida é uma das deusas 

mais poderosas que a sociedade conheceu. Observamos nesta escolha o imaginário de que o 

professor deve ser sábio, justo, fato que já havia sido explicitado em outras questões e 

confirma-se aqui. Em segundo lugar veio ―Apolo – Deus da música, da poesia, da beleza, das 

doenças e da cura, da oratória‖, mostrando que os estudantes também veem como importante 
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no imaginário sobre a docência a perspectiva da estética e da arte na educação, mesmo que 

isso aparece de forma bastante tímida em suas respostas.  

Após estes dois deuses destacados, outros nove foram mencionados nas respostas, 

exceto ―Artemis – Deusa da caça e da fertilidade‖. Mas o que realmente nos surpreendeu 

nesta questão foi o fato de a segunda opção mais sinalizada pelos estudantes ter sido 

―nenhum‖. Ou seja, 25,2% dos estudantes não se sentem capazes, ou aptos, a realizarem 

comparações suas com qualidades e características de deuses sobre-humanos que estão na raiz 

do imaginário das sociedades.  

Os pais ensinam aos filhos como é a vida, relatando-lhes as experiências pelas quais 

passaram. Os mitos fazem a mesma coisa num sentido muito mais amplo, pois 

delineiam padrões para a caminhada existencial através da dimensão imaginária. 

Como recurso da imagem e da fantasia, os mitos abrem para a Consciência o acesso 

direto ao Inconsciente Coletivo. Até mesmo os mitos hediondos e cruéis são da 

maior utilidade, pois nos ensinam através da tragédia os grandes perigos do processo 

existencial (BRANDÃO, 2010, p. 09) 

Desta forma os mitos, além de criarem símbolos que alimentam a consciência, geram 

padrões de comportamento humano e retratam imaginários instituídos. Então, entre vários 

estudantes que se sentem sábios e justos, próximos à Atena e outros tantos que se identificam 

com outra dezena de deuses, é grande o número de futuros professores que ignoram a 

possibilidade de experimentarem conscientemente o universo simbólico que eles, mesmo 

negando, habitam. Neste sentido, ignorar pode ser também desconhecer, esta é outra 

possibilidade que justifica a não resposta dos estudantes a perspectiva simbólica e mitológica 

de sua futura profissão.  

Passando para a próxima questão, os estudantes foram impelidos a pensar sobre algo 

que julgamos fundamental para que haja educação de qualidade, a relação entre professor e 

aluno.  
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Gráfico 27 – O que você espera da relação entre professor e aluno? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em quatro fatias, representando assim o que as pessoas que responderam 

ao questionário esperam da relação entre professor e aluno. Na cor azul: amizade 16,4%; na cor amarela: diálogo 

43,6%; na cor verde: respeito 35,5%; na cor azul claro: outros 4,5% Não houveram respostas para as opções 

silêncio e nunca pensei sobre isso. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por 

bolinhas coloridas ao lado de cada opção já mencionadas anteriormente.  

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

É sabido que a relação entre professor e aluno é essencial para o estabelecimento do 

processo de compartilhamento de saberes no qual se dá a educação. Mas o que esperar desta 

relação? ―Diálogo‖, é o que 43,6% dos futuros professores participantes da pesquisa elegeram 

como resposta à pergunta. Diálogo que, na visão de Paulo Freire é algo imprescindível para 

que se possa ensinar.  

Como professor não devo poupar oportunidade para testemunhar aos alunos a 

segurança com que me comporto ao discutir um tema, ao analisar um fato, ao expor 

minha posição em face de uma decisão governamental. Minha segurança não 

repousa na falsa suposição de que sei tudo, de que sou o ―maior‖. Minha segurança 

se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro algo a que se junta a certeza 

de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei. Minha 

segurança se alicerça no saber confirmado pela própria experiência de que, se minha 

inconclusão, de que sou consciente, atesta, de um lado, minha ignorância, me abre, 

de outro, o caminho para conhecer (FREIRE, 2002, p. 51). 

A relação que se estabelece através do diálogo é vista pelos estudantes e também por 

nós como algo importante que deve ser cultivado. É através do diálogo que as pessoas se 

conhecem, reconhecem e entendem-se, é com o diálogo que descobrimos sobre as culturas, 

imaginários, ideologias e formas de viver das outras pessoas e é no diálogo que crescemos 

através do ato de compartilhar palavras, símbolos, significações e vivências. 

Além disso, 35,5% dos futuros professores esperam ―respeito‖ da relação entre 

professor e aluno. Respeito aos saberes, à autonomia, à individualidade, à curiosidade, 

respeito na relação educacional é, de fato, algo fundamental e que, ao nosso ver, estabelece-se 

através, também, do diálogo. Desta forma, complementa-se com os demais estudantes no 
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momento em que o diálogo pode ser uma via que leva à conquista do respeito mútuo. Ainda, 

16,4% esperam que haja ―amizade‖ nesta relação, fechando praticamente uma tríade de 

sentimentos e ações importantes para a educação, composta por diálogo, respeito e amizade.  

Aonde as portas do diálogo se fecham, não há espaço para o respeito e não se cultiva a 

amizade, desta forma, vemos como oportunas as respostas dos estudantes, inclusive em seu 

grau quantitativo de importância. Ao encontro desta ideia da existência de uma tríade que 

constitui a relação entre professor aluno de forma eficaz, Tião Rocha, educador brasileiro 

entrevistado por Viviane Mosé (2013) diz que,  

No dia em que os educadores brasileiros assumirem esse papel, essa função social 

fundamental, eles vão começar a sentir a transformação que têm nos seus alunos. 

Sentar com seus alunos, fazer roda, ouvi-los, ―aprendê-los‖ e construir junto o 

mundo que precisa ser construído por eles, com eles, a partir deles. E todos só têm a 

ganhar (Ibidi., p. 270). 

Ele ainda complementa dizendo que a postura dialógica e a relação de parceria que se 

estabelece entre professores e alunos pode mudar radicalmente a vida dos estudantes, quando 

estes passam a se sentirem respeitados e ouvidos. Neste sentido, conhecemos os melhores 

caminhos para uma educação de qualidade no sentido das relações humanas, basta segui-lo, 

com coragem e disposição, tendo em mente que ―o professor não é aquele que sabe tudo, mas 

aquele que se interessa por tudo, que se dispõe a conhecer junto com os aluno‖ (Ibidi., p. 55). 

Ainda nesta linha, chegamos à mais uma questão respondida pelos futuros professores que 

participaram da pesquisa.  

 

Gráfico 28 – Em sua concepção, qual seria a postura do aluno ideal? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em cinco fatias, representando assim o que as pessoas que responderam 

ao questionário esperam como a postura de um aluno ideal. Na cor vermelha: silencioso, obediente e dedicado 

0,9%; na cor amarela: crítico, ativo e questionador 71,8%; na cor verde: atendo, esforçado e obediente 15,5%; na 

cor roxa: conversador, crítico e criativo 7,3%; na cor azul claro: outros 4,5%. Não houve resposta para a opção 

silencioso, calmo e obediente. Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas 

coloridas ao lado de cada opção já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 
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Ao serem questionados sobre como seria, na visão deles, um aluno ideal, 71,8% dos 

estudantes sinalizaram ―Crítico, ativo e questionador‖. Esta resposta nos surpreendeu 

positivamente pois, de certa forma, corrobora com a ideia de que estes futuros professores 

estarão abertos ao diálogo e a construção coletiva de saberes. Por mais que saibamos que 

grande parte deste desejo por alunos questionadores torne-se apreensão quando os mesmos se 

deparam com grandes turmas de jovens no auge de sua formação de opinião.  

Outro grupo de estudantes, 15,5% registrou que a postura de um aluno ideal seria 

―Atento, esforçado e obediente‖. Este número é relativamente baixo se comparado ao 

primeiro, entretanto, ele é um indício de outra postura desejada, a de estudantes mais 

obedientes, mais calmos. Um terceiro grupo ainda, 7,3% optou pela resposta ―Conversador, 

crítico e criativo‖ e neste ponto, num paralelo entre as respostas surgiu, inevitavelmente uma 

nova pergunta. Será mesmo que os futuros professores desejam que seus estudantes sejam 

críticos, ativos e conversadores? Pensamos que se eles responderam ao questionário focados 

realmente no que pensam e esperam da docência, isso é muito bom, entretanto, nos passa pela 

cabeça – e não podemos negar – que em alguns momentos as respostas escolhidas passaram 

por um julgamento a respeito do que esperávamos que eles dissessem.  

Deixando tais suposições de lado, focando na ideia de alunos críticos, ativos e 

questionadores, chamamos atenção para outro jeito de ser professor e de ser aluno que se 

apresenta através das respostas dos estudantes a este questionário. Uma postura mais 

conectada com o mundo, a sociedade e as pessoas, na qual criticidade e atitude não são 

repelidos das escolas. Neste sentido, encontramos novamente respaldo na obra A escola e os 

desafios contemporâneos.  

Estudar, cada vez mais, será, antes de tudo, entender onde a gente mora, que 

relações predominam ali, que tipo de vida impõe, para saber até que ponto queremos 

seguir trilhas prontas ou inventar as nossas. Viver é sempre o grande desafio de 

estabelecer metas, abrir trilhas, produzir contornos, conceitos; viver é criar valores. 

Por isso, o aprender deve estar vinculado ao criar. Aprender criando é regra, porque 

do contrário não é aprendizado, é treinamento; não há troca, há imposição (MOSÉ, 

2013, p. 83). 

Quando futuros professores desejam alunos ativos e questionadores, percebemos a 

potencialidade desta geração que chegará em breve a escola e a consciência acerca da ideia 

exposta acima de que viver é criar valores e, por isso, o aprender deve estar vinculado ao 

criar. No momento em que se compreende a importância da existência da vida na escola, do 

respeito a construção de opinião e ao exercício crítico frente ao mundo, estaremos formando 

cidadãos que poderão fazer a diferença numa sociedade que hoje se mostra tão reativa e 

segregada.  
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Assim chegamos a última questão proposta, com o intuito de verificar se as reflexões 

mobilizadas pelo questionário produziram algum benefício, consciente e imediato, à formação 

dos estudantes.  

 

Gráfico 29 – Este questionário contribuiu para que você refletisse sobre a sua profissão? 

 

Descrição do gráfico: a imagem é um retângulo branco com bordas pretas, dentro dele contém um gráfico 

colorido em formato de pizza, separado em duas fatias, representando assim se este questionário fez com que as 

pessoas que p responderam refletissem sobre sua formação.Na cor azul: sim 88,3%; na cor vermelha: não 11,7%. 

Ao lado direito do gráfico, encontra-se uma legenda, representada por bolinhas coloridas ao lado de cada opção 

já mencionadas anteriormente. 

Fonte: Questionário sócio-imaginário através do Google Drive. 

 

Recebemos efetivamente 115 (cento e quinze) respostas ao questionário, destas, 

apenas uma não foi utilizada para a análise dos dados por causa da não autorização do 

participante. Neste cenário, 88,3% dos estudantes sinalizaram que as questões propostas ao 

longo do instrumento contribuíram para que os mesmos refletissem sobre a sua profissão e 

11,7% sinalizaram que não. 

A reflexão sobre a profissão é vista por nós como fator importante da formação de 

professores, pois é neste momento em que a vivência e as teorias se constituem em saberes 

necessários para o exercício da docência. Desta forma, alegra-nos que grande parte dos 

estudantes que se disponibilizaram a compartilharem conosco seus perfis sócios-imaginários 

tenham conseguido, também, realizar movimentos reflexivos. Isso porque acreditamos no 

poder das afecções enquanto dispositivos de formação.  

Por exemplo, quando leio um livro, assisto a uma palestra, participo de uma 

manifestação política ou exponho-me ao Sol, afeto e sou afetado por isso. Essas 

afecções produzem, no plano de consistência, novos movimentos. As afecções são 

encontros de formas que geram novos desenhos nos mapas virtuais (isto é, 

produzem marcas novas, reacendem marcas dormidas, geram novas figuras) que vão 

pressionar as figuras estratificadas e levá-las à dissolução, ao desfiguramento, para, 

logo a seguir, suscitar a constituição de novas figuras, ou seja, modificações nos 

estratos (PEREIRA, 2013, p. 28). 



172 

 

Desta forma julgamos interessante ao final do questionário perguntar, ainda, aos 

estudantes sobre este movimento reflexivo. Isso porque a reflexão como possível movimento 

que produz afecções são caras à nós. Acreditamos que a construção de um ser professor em 

cada um dos estudantes que ingressam nos cursos de licenciatura passa por este processo de 

continua avaliação/reflexão de símbolos, significações e imaginários, atravessados por 

inúmeros dispositivos existentes dentro e fora do currículo dos cursos.  

Ao longo das últimas páginas apresentamos respostas dadas por 114 (cento e quatorze) 

estudantes dos semestres finais dos cursos de licenciatura da UFSM as 30 (trinta) questões 

que lhe foram propostas via questionário on-line. Nelas buscamos conhecer algo similar à um 

perfil dos estudantes de cursam licenciatura, que desejam ser professores e estão em processo 

de formação inicial.  

Os bancos acadêmicos dos cursos de licenciatura da UFSM são ocupados por jovens 

mulheres, entre 16 e 25 anos, solteiras, brasileiras, gaúchas, oriundas de outras cidades do 

estado, que não Santa Maria. Elas residem em bairros afastados do centro, ocupam-se de 

estudar e trabalhar, não tem filhos e possuem renda familiar mensal entre dois e cinco salários 

mínimos. Tais estudantes concluíram o ensino médio em escolas estaduais públicas, não 

possuem outra graduação e viram os cursos de licenciatura como sua primeira opção de 

ingresso no ensino superior. Ou seja, garotas latino-americanas, sem dinheiro no banco, sem 

parentes importantes e vindas do interior. 

A maioria dos estudantes das licenciaturas escolheram o curso porque sempre tiveram 

o desejo de serem professores. Eles também se manifestam satisfeitos com seu curso e grande 

parte se envolve, de diversas formas, em atividades extraclasse que complementam a 

formação, isso porque, além do fato que quase a metade dos licenciandos recebem bolsa de 

estudos pelo envolvimento em projetos, praticamente todos pretendem continuar estudando 

após a conclusão desta graduação. 

Para estes profissionais em formação, educar é sinônimo de compartilhar, um símbolo 

que representa a educação é a escola, instituição que para elas é um espaço de aprendizagem e 

compartilhamento de saberes. O som que lhes vêm à cabeça quando pensam neste espaço é o 

de um lugar cheio de vida, tais estudantes querem ser professores porque gostam de pensar 

que estão contribuindo para a vida de alguém e o sentimento que possuem em relação à futura 

profissão é o de esperança. 

Identificam-se em sua profissão, com a deusa grega Atenas – deusa da sabedoria, das 

guerras justas, da estratégia em batalha e da civilização –, esperam diálogo da relação entre 

professor e aluno e acreditam que o aluno ideal deva ter postura crítica, ativa questionadora. 
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Isto é, trazem na cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano lhes 

dizia, tudo é divino, tudo é maravilhoso. 

4.2 ENTRE LEIS, TEORIAS E TRAJETOS (DE)FORMATIVOS: UMA ANÁLISE DOS 

PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA 

O pensamento pode ter elevação sem ter elegância, e, na proporção em que não tiver 

elegância, perderá a acção sobre os outros. A força sem a destreza é uma simples massa 

(Fernando Pessoa – O Livro do Desassossego). 

 

Seguindo a escrita dos resultados da pesquisa, na busca por conhecer e dialogar com 

os imaginários dos acadêmicos dos semestres finais dos Cursos de Licenciatura da UFSM 

sobre a educação, buscando uma possível dimensão instituinte nos estudantes e a 

possibilidade de criação de outras formas de escola e de ser professor, nos deparamos com 

uma questão que nos chamou mais atenção do que o esperado num primeiro momento. Não 

pensamos que a análise do Projeto Pedagógico de Curso das licenciaturas fossem um campo 

tão rico, simbólico e contraditório, um mar de possibilidades de análise e indicativos de 

caminhos. 

Já escrevemos sobre isso anteriormente, mas cabe lembrar que para a teoria proposta 

por Cornélius Castoriadis (1982), as leis, regras, normas e programas são consideradas 

instituições imaginárias sociais, ou seja, redes simbólicas que combinam elementos funcionais 

e imaginários e materialmente constituem a vida das sociedades. Neste sentido, ao longo de 

nossas elaborações chegamos à conclusão de que os cursos de graduação da UFSM são 

instituições imaginárias sociais segundas específicas e, desta forma, são criados e mantidos 

pela sociedade e suas significações imaginárias. E, como bem sabemos, as instituições, sejam 

elas quais forem, lutam pela sua perpetuação nas sociedades heterônomas.  

Mas o que é um Projeto Pedagógico de Curso? Um projeto pedagógico é o principal 

documento de uma instituição, ele traz em seu conteúdo das concepções, normas, estrutura e 

objetivos daquele curso, escola ou outro tipo de instituição que o cria. Neste caso, um 

documento de cunho político, pedagógico e curricular, que tem por objetivo organizar 

processos que direcionem a formação oferecida pelo curso. Ou seja, ―toda dinâmica da ação 

educativa e, com maior ênfase, da ação educativa institucionalizada, deriva do projeto ou 

proposta que anima e informa, impulsiona, organiza e conduz‖ (MARQUES, 1990, p. 20). 
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Desta forma, a fim de conhecer tais instituições – os cursos de licenciatura – pelo viés 

documental, realizamos a leitura do PPC destas vinte e duas graduações. Neste trabalho, 

analisamos os doze itens presentes em cada um dos documentos e acrescentamos mais um ao 

final, destacando os aspectos simbólicos e imaginários que a hermenêutica e a lente do 

imaginário nos auxiliou a desvelar. Este é o conteúdo do presente subcapítulo, um olhar sobre 

os PPCs e suas determinações, textos que compõem instituições e, de certa forma, ditam a 

formação dos professores licenciados pela UFSM em distintas áreas do conhecimento.  

Ainda, antes de nos determos aos dados, cabe ressaltar que à esta análise foi somada a 

entrevista realizada com uma Técnica em Assuntos Educacionais – que no texto chamaremos 

de TAE/CADE/UFSM – que trabalha na Coordenadoria de Apoio e Desenvolvimento de 

Ensino (CADE) setor ligado à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A CADE, nas 

palavras de TAE/CADE/UFSM, 

Trabalha no sentido de apoiar e auxiliar os cursos de graduação e os técnicos, os 

CST no caso, Cursos Superior de Tecnologia. O nosso trabalho é orientar os cursos 

no momento das reformas curriculares quanto a legislação vigente, aquilo que está 

vigente, a gente não tem muito o papel de interferir na organização do curso, mas 

sim de orientar a organização na parte legal. Então, o perfil do egresso, as áreas de 

atuação, a gente segue normalmente as diretrizes curriculares que cada curso tem e 

mais os requisitos legais que são solicitados, que são cobrados no momento das 

visitas in loco do MEC, basicamente isso. Nós trabalhamos então com este apoio, e 

também trabalhamos quando os cursos solicitam Disciplinas Complementares de 

Graduação – DCGs, para que elas fiquem cadastradas e registradas aqui com a 

gente. E dúvidas em geral, mas bem específico com a questão da legalidade. 

Em determinado momento da pesquisa foi necessário buscar a voz da CADE pelo fato 

de os PPCs apresentarem dissonâncias em suas propostas de formação docente a legislação 

vigente. Como poderá ser verificado ao longo da análise, encontramos algumas respostas 

junto a eles e em outros momentos ampliaram-se os pontos questionáveis dos Projetos. Para 

compormos esta análise dos cursos, utilizamos como base, acrescido aos PPCs dos cursos e a 

entrevista com a CADE, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei nº 9.394/1996), 

Resolução CNE/CP nº 01/2002 (Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

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

plena), Resolução CNE/CP nº 02/2002 (Institui a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível 

superior), a Resolução CNE/CP nº 02/2015 (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), o 
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Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – presencial e a distância (MEC/Inep, 

2015), entre outros documentos legais.  

Ainda, além da legislação e dos PPCs, utilizaremos como base de análise as avaliações 

do curso realizadas pelo MEC/Inep, tais como: Conceito Preliminar de Curso (CPC), 

indicador prévio da situação dos cursos de graduação do país, conceito que vai de 1 a 5, 

composto por diferentes variáveis que traduzem resultados da avaliação de desempenho dos 

estudantes, infraestrutura e instalações, recursos didático-pedagógicos e corpo docente. 

Voltando aos requisitos legais, a Resolução CNE/CP nº 01/2002 traz alguns princípios 

norteadores para cursos de formação de professores, tais como: 

Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades 

da educação básica observará princípios norteadores desse preparo para o exercício 

profissional específico, que considerem: 

I – a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

II – a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, 

tendo em vista: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar 

àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o que 

dele se espera; 

b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e 

valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são 

colocadas em uso capacidades pessoais; 

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências; 

d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o 

diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as 

competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso 

eventualmente necessárias.  

III – a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 

ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como 

compreender o processo de construção do conhecimento. 

As Diretrizes, já em 2002, apontavam requisitos fundamentais da formação que os 

cursos de licenciatura deveriam levar em consideração em suas estruturas. Questões ligadas às 

competências docentes, relação entre as teorias e a prática profissional, construção de 

conhecimentos e habilidades, avaliação, pesquisa e outros. Ao longo do documento, isso 

também estará presente, sendo desvelado a cada artigo, demonstrando preocupação com a 

concepção e a estrutura dos cursos. Os vinte e dois cursos de licenciatura da UFSM tiveram 

seus projetos reformulados após as resoluções de 2002, suas datas de aprovação vão de 2003 

até 2014. Ou seja, houve um considerável tempo para que os cursos se adequassem frente a 

legislação vigente, entretanto, veremos na análise que segue, que isso talvez não tenha 

acontecido em todos.  

No caso da UFSM, os PPCs contém doze itens que juntos compõem os cursos de 

graduação em seus mais distintos aspectos, são eles: apresentação; justificativa; objetivos; 
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perfil desejado do formando; áreas de atuação; papel dos docentes; estratégias pedagógicas; 

currículo (composto por estrutura curricular, elenco de disciplinas e bibliografias); avaliação; 

recursos humanos e materiais; adaptação curricular; e legislação. Segundo 

TAE/CADE/UFSM (2016),  

Nós temos um modelo que segue a Resolução Consun nº017/2000 aonde tem 

apresentação, justificativa, tem todos aqueles itens, todos os projetos de graduação e 

CST seguem aquele modelo. Que é proposto pela resolução, continua hoje no 

Projeto Pedagógico Institucional, o nosso PP Institucional ele remete a esta 

Resolução para a organização dos projetos pedagógicos de cursos. 

Há um padrão a ser seguido na construção dos PPCs, a UFSM regula, fiscaliza e 

atualiza isso, entretanto, lacunas existem, como em todo processo. Desta forma, convidamos o 

leitor para embarcar conosco nesta ―expedição‖ pelos documentos legais que regem os cursos 

de licenciatura da UFSM, entre PPCs, regulamentos, leis, falas, símbolos e imaginários. 

Iniciaremos expondo uma análise por Curso de Licenciatura e depois reflexões sobre o 

apanhado geral das propostas de formação, sempre à luz das teorias e legislações vigentes na 

época em que os PPCs foram aprovados e as atuais. A ordem que seguiremos para elencar 

cada curso seja do projeto mais antigo aprovado ao mais recente. 
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Curso de Geografia – Licenciatura 

Apresentação 

Menciona que o referido curso não passava por ajuste curricular desde o ano de 1985 e desta forma eles apresentam não o curso, mas a 

urgência da reformulação, eles propõem separar a formação em bacharelado da licenciatura, para que desta forma ambos os cursos estejam 

de acordo com a LDB. Neste tópico também mencionam rapidamente algumas elaborações sobre responsabilidade profissional e focam 

em descrever o processo de ajuste curricular. 

Justificativa 

Encontramos a mesma fundamentação teórica nos dois ―novos‖ PCCs – bacharelado e licenciatura –, desconsiderando as especificidades 

da formação, o documento também traz uma avaliação institucional sobre o curso e salienta que esta área de formação deve estar sempre 

refletindo sobre o que está acontecendo na sociedade, desta forma ela possui 20 páginas divididas entre Fundamentação Teórica e 

Avaliação Institucional do Curso. 

Objetivos 
Apresentado de forma bastante comprometida e engajada socialmente, fala num profissional licenciado que atenda os compromissos 

humanísticos e sociais e esteja capacitado para o trabalho educacional. 

Perfil desejado do 

formando 
Menciona a importância da atuação com sucesso, eficiência e espírito crítico, tanto na pesquisa, como na Educação Básica, ressaltando 

habilidades gerais, específicas e competências do docente, sempre com o enfoque na Geografia. 

Áreas de atuação Está em branco. 

Papel dos docentes Está em branco. 

Estratégias pedagógicas Está em branco. 

Estrutura curricular 
O curso divide a carga horária total (3.590 horas) em Núcleo Específico (1395 horas), Núcleo de Representação do Espaço (270 horas), 

Núcleo Didático-Pedagógico (dividido entre Práticas de Ensino (405 horas) e Estágio Supervisionado (420 horas)), Núcleo de Apoio 

teórico-Instrumental (450 horas) e Núcleo de Opções Livres (650 horas). 

Elenco de disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação (1º semestre), 

Psicologia da Educação (6º semestre), Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica (6º semestre), Processos de Ensino de Geografia (6º 

semestre), Geografia e Ensino I até V (2º até 6º semestre) e Geografia e Práticas no Ensino Fundamental (7º semestre) e Geografia e 

Práticas de Ensino no Ensino Médio (8º semestre). 

Bibliografias das 

disciplinas 

As bibliografias, em geral, são bastante antigas. A disciplina de Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação, por 

exemplo, possui duas páginas de bibliografias sem divisão entre básicas e complementares, a maioria da década de 80 e 90. As duas 

últimas disciplinas de estágio possuem as mesmas bibliografias, por mais que os enfoques sejam claramente diferentes nas ementas.  

Avaliação Está em branco.  

Recursos humanos e 

materiais 
Está em branco. 
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Adaptação curricular Apresenta um plano de adaptação curricular detalhado.  

Legislação 
Traz nos anexos documentos como: Resolução CNE/CP nº 01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº 14/2002, Normas de TCC, Normas 

de ACG e Normas de Estágio Curricular Supervisionado.  

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2003 e possui CPC 4. Um curso bastante contraditório, apresenta 20 páginas de teorização na justificativa ao 

mesmo tempo em que possui 5 tópicos, bastante importantes em branco. Possui uma carga horária bastante significativa voltada para a 

área específica da Geografia e traz pouca articulação com a educação nestes momentos. Núcleo Didático-Pedagógico traz em Práticas de 

Ensino quatro disciplinas que devem dar conta da parte teórica da formação do professor e não destaca a carga horária específica da 

prática em meio a isso (ressaltamos que TCC não é considerado disciplina de cunho didático-pedagógico como eles apresentam), em 

Estágio Supervisionado o mesmo apresenta-se fragmentado do 2º ao 8º semestre do curso, em disciplinas de 60 horas que misturam a 

prática enquanto componente curricular e o estágio, o que deveriam ser distintos. O curso não possui nenhuma disciplina que aborde 

questões de educação para a diversidade e inclusão, educação especial, tecnologias da informação e comunicação entre outros aspectos da 

atualidade escolar. Observamos que na apresentação e na justificativa foi valorizada a importância da formação de um profissional 

conectado com as atualidades da sociedade, mas no elenco de disciplinas algumas questões indispensáveis sobre sociedade e educação não 

são contempladas, demonstrando que ainda há predomínio da formação para o bacharelado.  

Curso de Artes Visuais – Licenciatura Plena em Desenho e Plástica 

Apresentação 
Apresenta reflexões sobre a docência e sua trajetória construída historicamente. Propõe a construção de um estudante crítico, reflexivo e 

ciente da importância da interação com o meio social e menciona Paulo Freire na discussão de conceitos como práxis e vir-a-ser. 

Justificativa 
Justifica o ajuste curricular pela necessidade de apropriação sensível do conhecimento em arte e em educação, e traz os documentos legais 

sobre formação de professores como fonte de consulta e base para a constituição do curso. 

Objetivos 
Traz inicialmente a preocupação com a formação de professores para o exercício da docência com competência, criticidade e 

responsabilidade, bem como capazes de propor ações educacionais sensíveis e criativas no contexto do ensino da arte. 

Perfil desejado do 

formando 

Menciona a capacidade para o exercício profissional do ensino da arte com pleno domínio do conhecimento das práxis artística e 

educacional. A articulação entre ensino e pesquisa com base numa formação científica e humana, sensível aos problemas da realidade 

social, posturas de um docente ciente da importância da auto-avaliação e da ética profissional.  

Áreas de atuação As áreas de atuação contemplam ensino, pesquisa e extensão articulados com a comunidade. 

Papel dos docentes 
Foge um pouco ao tema explicando a estrutura curricular do curso dividido em áreas, entretanto registra que os docentes devem 

acompanhar e orientar a formação do estudante, especialmente na apropriação sensível do conhecimento em artes.  

Estratégias pedagógicas 
Menciona a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e apresenta a estrutura curricular do curso, os principais conteúdos e 

objetivos.  

  



179 

 

Estrutura 

curricular 

O curso divide a carga horária total (3.285 horas) em Formação em Arte – Núcleo Comum (840 horas), Ensino Orientado – Núcleo de aprofundamento e 

pesquisa plástica/expressiva (345 horas), Conteúdos da Formação no Ensino da Arte (360 horas), Conteúdos da Formação Pedagógica (1.050 horas), 

Ensino Orientado – Núcleo de aprofundamento e pesquisa plástica/expressiva – Ateliês (480 horas) e Atividades Complementares de Graduação (210 

horas). 

Elenco de 

disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Fundamentos da Educação Especial (2º semestre), Fundamentos Históricos, Filosóficos e 

Sociológicos da Educação (3º semestre); Psicologia da Educação ―a‖ (4º semestre); Pedagogia da Educação e Arte I (4º semestre); Educação e Arte (5º 

semestre); Pedagogia da Educação e Arte II (5º semestre); Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica (5º semestre); Prática Educacional I até VIII 

(1º até 8º semestre); Estágio Curricular Supervisionado I até IV (5º até 8º semestre).  

Bibliografias 

das 

disciplinas 

As disciplinas, em geral, propõem bibliografias antigas, a maioria entre as décadas de 1980 e 1990, com poucas menções à livros editados pós o ano 

2000. Não há um padrão de número de obras sugeridas nas bibliografias básica e complementares.  

Avaliação 
Justificando-se pela subjetividade da arte, os conceitos serão S (suficiente) e I (insuficiente) na avaliação das disciplinas. Menciona também o disposto no 

Regimento Geral da UFSM sobre avaliação e a avaliação institucional do curso, este último de forma bastante superficial. 

Recursos 

humanos e 

materiais 

Apresenta o espaço físico ocupado pelo curso, salas e laboratórios, com descrições detalhadas dos materiais patrimoniados. Fala rapidamente sobre os 

professores, mas não lhes atribui destaque, nem informações sobre quantitativo e formação. 

Adaptação 

curricular 
Consta que a partir do primeiro semestre letivo do ano de 2008, todos os alunos que não tiverem integralizado o seu currículo (versão 1998) serão 

enquadrados, em definitivo, no novo currículo (versão 2004). Apresenta um plano de adaptação curricular detalhado. 

Legislação 
Traz nos anexos documentos como: Resolução CNE/CP nº 01/2002 e 02/2002, Resolução MEC/DDD nº 13/1970, não apresenta Normas de TCC, nem 

Normas de Estágio Curricular Supervisionado. 

Aspectos 

gerais, legais 

e imaginários 

da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2004 e possui CPC 4. Percebe-se uma dissonância na formação do licenciado em Artes Visuais, o PPC inicia com uma 

proposta freireana que articula teoria e prática, fala em vir-a-ser e em seguida utiliza a expressão ―conhecimento a ser transmitido‖ em sua estratégia 

pedagógica. Das 400 horas de prática como componente curricular exigidas pela legislação o curso prevê 285 horas, entretanto as ementas propõem 

realmente vivências do contexto escolar. Este curso também acrescenta o TCC como disciplina do núcleo de formação pedagógica. A sequência 

aconselhada das disciplinas não coloca uma disciplina introdutória à docência no primeiro semestre, eles só terão fundamentos educação no terceiro, além 

disso, no momento em que o curso privilegia claramente os ateliês, que são muitos, a docência fica em segundo plano. As ementas das disciplinas 

pedagógicas extremamente sucintas, como no exemplo de Fundamentos da Educação Especial que possui a seguinte ementa ―Conhecer os fundamentos 

da educação especial no mundo e no Brasil‖. Ao longo do currículo percebemos uma maior preocupação com a arte e suas práticas do que com a 

docência e a complexidade do contexto escolar.  
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Curso de História – Licenciatura Plena e Bacharelado 

Apresentação 
Inicia com o histórico da UFSM, passa para o histórico do curso de História, trazendo até os nomes dos primeiros professores do curso, ao final disso 

apresenta conceitos da Resolução CNE/CP nº 01/2002. É um mesmo curso o de licenciatura e bacharelado, não há divisão, os estudantes saem com as 

duas formações.  

Justificativa 
O PPC traz que desde a reformulação de 1992 o curso volta-se para a história latino-americana e apresenta a necessidade da adoção de uma estrutura 

curricular mais dinâmica. Assim como os demais, este PPC não traz uma justificativa à oferta do curso e sim ao ajuste curricular.  

Objetivos 
Formar ―Historiadores licenciados‖ é a expressão utilizada para os futuros professores. Aponta a atuação no ensino e pesquisa numa perspectiva crítica e 

reflexiva sobre a realidade social brasileira. Também salienta o trabalho integrado entre graduação e pós-graduação, no ensino, pesquisa e extensão. 

Perfil 

desejado do 

formando 

Volta a apresentar a figura do ―historiador licenciado‖, cita a importância do domínio do proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de História, bem como a construção de competência para atuar no magistério em todos os graus, no ensino formal e não formal, nos institutos e órgãos de 

pesquisa, preservação do patrimônio, assessorias e consultorias às entidades públicas e privadas nos setores culturais, políticos, artísticos, turísticos, 

sociais, nos meios de comunicação, entre outros.  

Áreas de 

atuação 
Assim como o perfil as áreas são amplas, tanto no âmbito da licenciatura quanto do bacharelado. Interessante que ao destacarem as possíveis atuações no 

magistério eles apresentam a possibilidade de atuação em Grupos de Terceira Idade.  

Papel dos 

docentes 
Os docentes possuem responsabilidades para com os discentes, sociedade e curso. Nos chamou atenção o item II onde declaram expor o programa das 

disciplinas que serão revisados e atualizados semestralmente, bem diferente dos demais já vistos, mas de acordo com as diretrizes.  

Estratégias 

pedagógicas 

Apresenta um único currículo que formaria o ―pesquisador, gestor, e licenciado em História‖. Prevê flexibilização com ACGs e DCGs, estas últimas 

encaminham o estudante para núcleos temáticos de pesquisas em história. Um ponto alto é o tópico específico sobre Ética na Educação, muito 

interessante. 

Estrutura 

curricular 

O curso divide a carga horária total (3.840 horas) em Conteúdos de Natureza Científico-Cultural Específicos (1.230 horas), Conteúdos Teórico-

metodológicos Específicos da Área (180 horas), Conteúdos Teórico-metodológicos de Pesquisa em História (Teoria e Prática) (390 horas), Conteúdos de 

Formação Básica Geral (Teoria e Prática) (135 horas), Conteúdos Complementares (Teoria e Prática) (330 horas), Conteúdos Pedagógicos Específicos 

para o Ensino da História (Teoria e Prática) (645 horas), Conteúdos Pedagógicos Específicos para o Ensino da História – Prática de Ensino (420 horas) e 

Currículo Flexível (510 horas). No sistema E-mec o curso está cadastrado com 3.615 horas, o que é incompatível à matriz curricular.  

Elenco de 

disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Educação Patrimonial e o Ensino da História (1º semestre), Psicologia da Educação (2º 

semestre), Fundamentos da Educação Especial (4º semestre), Laboratório de Prática de Ensino em História (4º até 7º semestre),  Didática Geral para o 

Ensino de História (6º semestre), Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica (7º semestre), Teoria e Metodologia do Ensino da História (8º semestre) 

e os estágio que são chamados de Prática de Ensino em História (7º até 10º semestre). 

Bibliografias 

das 

disciplinas 

As bibliografias são antigas e trazem conceitos ultrapassados, por exemplo, na disciplina de Fundamentos da Educação Especial, está na bibliografia 

básica um livro sobre ―deficiência mental‖ escrito em 1964. As disciplinas de laboratório, que estão entre as pedagógicas, possuem apenas referências 

específicas de períodos históricos, exceto Laboratório IV.  
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Avaliação A avaliação apresentada está a nível de futuro, dizendo o que o curso ainda irá estruturar como será a avaliação, não especificando nenhuma ação.  

Recursos 

humanos e 

materiais 
Apresenta os 11 professores e sua formação, sendo que dois possuem apenas graduação, também os laboratórios e biblioteca utilizados pelo curso.  

Adaptação 

curricular 
Traz um plano bem formulado e menciona que a adaptação se dará até o segundo semestre de 2005, quando todos os alunos da versão 1991 terão que 

migrar.  

Legislação 
Traz nos anexos documentos como: Resolução CNE/CES nº 13/2002 e Normas de TCC. Em Normas de Estágio Curricular Supervisionado, e está escrito 

apenas que isso será organizado quando a primeira turma deste currículo chegar ao 7º semestre, o que deve ter ocorrido, aproximadamente, em 2008. 

Aspectos 

gerais, legais 

e imaginários 

da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2004 e possui CPC 4. Uma formação bastante focada na construção de materiais didáticos, todos as disciplinas de 

Laboratório, e outras, mencionam isso, entretanto, observamos os professores de História tão detidos à livros didáticos que é impossível não nos 

questionarmos se estas práticas existem realmente, ou se este tempo também é utilizado para o estudo da área específica. Um PCC bastante repetitivo na 

questão da construção de materiais e pouco voltado para a educação, não há discussões sobre ser professor. As referências e conceitos estão ultrapassados 

e ainda existem muitas informações incompletas. Apresenta a figura do ―historiador licenciado‖ e em momento algum é utilizada a palavra ―professor‖.  

Curso de Filosofia – Licenciatura Plena 

Apresentação 
Inicia com um histórico da UFSM e do ensino de filosofia na instituição. Apresenta como acorreram às reflexões sobre o curso e a construção deste 

último currículo apontando para finalidades, origens, estrutura e dinâmica operacional. 

Justificativa 
Conta à história da criação do curso, inclusive trazendo a grade curricular da época. Apresenta as reformas curriculares de 1971, 1988 e 2004. Traz os 

aspectos legais que embasam a última reforma e os valores do curso que versam sobre o cultivo do espírito de análise, de crítica e, de reflexão e 

concepção de formação pedagógica integrada com os desafios da escola e o ensino de filosofia.  

Objetivos 
O objetivo geral do curso é formar um professor de filosofia para atuar no ―nível médio de ensino‖, com domínio de conhecimentos, habilidades que lhe 

permita atuar de forma criativa e eficiente nas áreas de ensino, pesquisa e extensão da Filosofia. 

Perfil 

desejado do 

formando 

O perfil do egresso segue o foco na atuação no Ensino Médio e traz coisas do tipo, transmissão de conhecimentos, transmissão de conteúdos. Também 

fala na importância de articular filosofia, ciência e arte e na crítica a cultura e aos direitos humanos.  

Áreas de 

atuação 
Bastante limitado, fala que o profissional estará capacitado a exercer o magistério no Ensino Médio, na área de conhecimento de Filosofia. 

Papel dos 

docentes 
Traz que este tópico está descrito nas estratégias pedagogias, entendendo que estes dois elementos são indissociáveis.  
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Estratégias 

pedagógicas 

Divide as estratégias entre docentes, discente, técnicos, e coordenação e colegiado, responsabilizando todos pelo bom andamento do curso. O docente 

deve focar-se no ensino de filosofia e no trabalho reflexivo, os discentes devem desenvolver autonomia acadêmica, os técnicos cuidar da logística e 

recursos e o colegiado e coordenação mediar e acompanhar todo o processo. Ainda fala em pesquisa, extensão, ACGs, avaliação da aprendizagem, 

articulação das disciplinas, flexibilização curricular e apresenta de forma bastante explicativa a organização curricular. 

Estrutura 

curricular 

O curso divide a carga horária total (2.815 horas) em Grupo de Disciplinas Técnico Científicas (dividido entre Núcleo de Disciplinas de Natureza 

Propedêutica (240 horas), Núcleo de Disciplinas de Natureza Histórica (360 horas), Núcleo de Disciplinas de Filosofia Teórica (180 horas), Núcleo de 

Disciplinas de Filosofia Prática (180 horas), num total de 960 horas), Grupo de Disciplinas Didático-pedagógicas – Núcleo de Disciplinas Didático-

pedagógicas (805 horas), Disciplinas Complementares de Graduação (840 horas) e Atividades Complementares de Graduação (210 horas).   

Elenco de 

disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Psicologia da Educação (1º semestre), Políticas Públicas e Gestão (2º semestre), Pesquisa para o 

ensino de filosofia (3º semestre), Fundamentos da Educação Especial (4º semestre), Didática em Filosofia (5º semestre), Estágio Curricular 

Supervisionado I e II (7º e 8º semestre). 

Bibliografias 

das 

disciplinas 

As bibliografias, num geral, inicial na década de 1980 e vão até 2002, não houve atualização desde então. Em algumas disciplinas, não há divisão entre 

bibliografias básicas e bibliografias complementares. Em ambos os estágios as bibliografias são as mesmas, mesmo que os enfoques das ementas sejam 

distintos.  

Avaliação O PPC não traz discussões neste item, apenas faz menção ao exposto em estratégias pedagógicas.  

Recursos 

humanos e 

materiais 
Apresenta de forma bastante esmiuçada os setores e os recursos materiais do curso, atribuindo importância a todos eles. 

Adaptação 

curricular 
No documento diz que todas as turmas migraram para o currículo novo e as disciplinas que não seguiam na matriz foram aproveitadas como DCGs. 

Legislação 
Traz nos anexos a Resolução CNE/CES nº 12/2002. Em Normas de Estágio Curricular Supervisionado diz que as mesmas serão construídas pelo 

Colegiado do Curso até o final do ano de 2004. 

Aspectos 

gerais, legais 

e imaginários 

da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2004 e possui CPC 4. O curso apresenta uma formação bastante enxuta no tocante a educação, por exemplo, não há disciplina 

de fundamentos, o que subentende que os licenciados não estudam história, filosofia e sociologia da educação, além disso, o Estágio Curricular 

Supervisionado I prevê apenas observação do contexto escolar, mesmo sendo apenas dois. Prática enquanto componente curricular não são contempladas 

no curso, o que nos mostra que os estudantes encaram situações de regência apenas no último semestre. A disciplina de Prática em Filosofia prevê 

exercício filosóficos reflexivos, não sendo considerada em nossa análise uma disciplina didático-pedagógica. Destacamos como positiva a disciplina de 

Pesquisa para o Ensino de Filosofia que propõe uma ementa bastante rica e interessante para a atuação do futuro professor. Por fim, há uma lacuna em 

nossa compreensão no momento em que existem 840 horas de DCG que não estão especificadas no PPC. Percebemos pouca preocupação com a 

formação docente em seus aspectos legais, teóricos e práticos.  
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Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura Plena (e Bacharelado) 

Apresentação 
Na apresentação fala sobre as políticas públicas, o histórico de criação e avaliação do curso e a necessidade de ajuste curricular para contemplar a 

Resolução CNE/CP nº 01/2002 e a Resolução CNE/CES nº 7/2002. 

Justificativa 
Fala sobre a evolução da profissão do biólogo e justifica a reformulação curricular com base na legislação vigente, salientando que o curso forma 

profissionais aptos a atuarem como licenciados e bacharéis.  

Objetivos 
Os objetivos iniciam iguais e dividem-se por habilitação, mas pouco diferem entre bacharelado e licenciatura. Salienta a importante relação entre ciência, 

tecnologia e sociedade. Entretanto, a única menção à educação nos objetivos da habilitação em licenciatura é ―Assumir o papel de educador, atuando na 

formação de cidadãos, inclusive na perspectiva socioambiental.‖  

Perfil 

desejado do 

formando 

Fala em formação científica e humana, neste tópico também o perfil do bacharel e do licenciado pouco diferem. Não há um foco específico na educação 

escolar, o perfil privilegia a atuação na pesquisa. 

Áreas de 

atuação 
Bastante focada no trabalho do biólogo bacharel, apenas diz que o profissional também estará apto a desenvolver a docência em diferentes níveis.  

Papel dos 

docentes 
Fala em ajudar na formação de um profissional ético, crítico e cidadão, salienta a flexibilização curricular e atividades extracurriculares, privilegiando as 

atividades técnicas e laboratoriais.  

Estratégias 

pedagógicas 
Inicia falando sobre ensino, pesquisa e extensão. O curso possui ingresso único e os estudantes tem até o terceiro semestre para escolherem a habilitação 

pretendida, neste tópico são expostas a estrutura curricular de ambas as habilitações.  

Estrutura 

curricular 

O curso divide a carga horária total (2.925 horas) em Conteúdos Básicos (divididos entre Biologia Celular, Molecular e Evolução (375 horas), 

Diversidade Biológica (690 horas), Ecologia (90 horas), Fundamentos das Ciências Exatas e da Terra (420 horas) e Fundamentos Filosóficos e Sociais 

(45 horas), num total de 1.620 horas), Conteúdos Específicos (divididos entre Formação Pedagógica (285 horas) e Práticas Educativas (405 horas), num 

total de 690 horas) e Estágios e Atividades Complementares de Graduação (divididos entre Estágio Curricular Supervisionado (405 horas) e Atividades 

Complementares de Graduação (210 horas), num total de 615 horas).  

Elenco de 

disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Fundamentos da Educação (4º semestre), Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica (5º 

semestre), Didática das Ciências Biológicas I (5º semestre), Estágio Curricular Supervisionado das Ciências Biológicas no Ensino Fundamental I (5º 

semestre), Didática das Ciências Biológicas II (6º semestre), Estágio Curricular Supervisionado das Ciências Biológicas no Ensino Fundamental II (6º 

semestre), Estágio Curricular Supervisionado das Ciências Biológicas em Espaços Educativos (7º semestre), Estágio Curricular Supervisionado das 

Ciências Biológicas no Ensino Médio I (7º semestre), Estágio Curricular Supervisionado das Ciências Biológicas no Ensino Médio II (8º semestre), mais 

a carga horária de práticas enquanto componente curricular nas 12 disciplinas que contemplam as práticas educativas que vão do 1º ao 7º semestre.  

Bibliografias 

das 

disciplinas 

São bastante desatualizadas, por exemplo, a disciplina de Fundamentos da Educação, que deveria abordar todos os aspectos básicos da formação de um 

professor, tais como Sociologia, Filosofia, História, Antropologia, Psicologia, entre outros, possui duas bibliografias básicas e uma complementar, sendo 

que a mais ―atual‖ é do ano de 1995. 
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Avaliação O curso prevê avaliação interna, externa e da aprendizagem, no tocante a esta última fala em regimentos próprios de Estágio e TCC. 

Recursos 

humanos e 

materiais 
É feita uma reflexão sobre a precariedade das bibliografias e laboratórios prevendo uma adequação e reformas a partir do ano de 2004. 

Adaptação 

curricular 
O curso prevê adaptação, complementação e equivalência de forma detalhada.  

Legislação 
Traz nos anexos documentos como: Resolução CNE/CES nº 07/2002, Normas de ACGs e Normas de Escolha da Habilitação. Não apresenta Normas de 

Estágio Curricular Supervisionado. 

Aspectos 

gerais, legais 

e imaginários 

da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2005 e possui CPC 4. Ao longo do PPC não há teorização sobre educação docência, também há poucas disciplinas e 

bibliografias que contemplem conhecimentos didáticos e pedagógicos, entretanto, observa-se uma preocupação em elencar o local das práticas enquanto 

componente curricular como prevê a Resolução CNE/CP nº 02/2002. O curso não prevê estudos sobre Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, 

Diversidade e Inclusão ou Educação Especial, além disso, duas disciplinas didáticas, das quatro pedagógicas, são voltadas especificamente para o ensino 

de Biologia, mostrando que o bacharelado influenciou a organização do curso que não toma a educação e a docência como foco para além da área 

específica.  

Curso de Educação Física – Licenciatura 

Apresentação 
Inicia falando na realidade da sociedade e um histórico da UFSM e do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), além de destacar a implicação do 

Centro com ensino, pesquisa e extensão. Diz que o PPC foi elaborado de forma coletiva, destacando a responsabilidade social do profissional formado no 

curso, além disso, apresenta um histórico do profissional da Educação Física. 

Justificativa 
Bastante teorizada, discute com autores como Boaventura de Souza Santos, Humberto Maturana e Edgar Morin. Também menciona preocupação com o 

contexto social, político e econômico, destacando a interação da educação com estes e destaca a importância das práticas pedagógicas na formação 

docente. 

Objetivos De modo bastante objetivo o curso pretende formar professores para atuarem na educação básica, o destaque está na docência e não na área específica. 

Perfil 

desejado do 

formando 

Fala em um profissional formado para atuar na educação básica de forma crítica, que possa contribuir com a realidade, este profissional deve oportunizar 

vivências emancipatórias e ter compromisso humanista com a educação, produzir ciência com criatividade olhando os educandos como sujeitos e não 

objetos. Destacamos as reflexões sobre a importância de leitura sobre complexidade e autopoiésis, além da sensibilidade na ação e práticas humanitárias.  

Áreas de 

atuação 
Vê como possíveis áreas de atuação a Educação Básica (Instituições públicas e privadas de ensino infantil, fundamental, médio e superior; Instituições, 

Entidades ou Órgãos que atuam com Populações Especiais) e Secretarias municipais, estaduais e nacionais voltadas à área da Educação Física. 

Papel dos 

docentes 
Neste tópico o PPC traz um pequeno currículo de cada docente do curso.  
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Estratégias pedagógicas 
As estratégias pedagógicas são, também, acompanhadas de teorização, as estratégias permeiam as dimensões sócio-políticas, técnica-

científicas e técnico-profissional. Vê no egresso o ponto chave para o reconhecimento e crescimento do curso e há uma forte articulação 

com a pós-graduação, pesquisa e extensão. O curso apresenta destaque para as 405h de prática enquanto componente curricular.  

Estrutura curricular 

O curso divide a carga horária total (3.090 horas) em Disciplinas de Conhecimentos de Formação Ampliada (Relação Ser Humano-

Sociedade (360 horas), Biologia do Corpo Humano (390 horas), Produção do Conhecimento (165 horas), num total de 915 horas), 

Disciplinas de Conhecimentos Identificadores de Área (Culturais do Movimento Humano (390 horas), Técnico-Instrumental (555 horas), 

Práticas de Ensino (405 horas) e Estágio Supervisionado (405 horas), num total de 1.755 horas), Disciplinas Complementares de 

Graduação (210 horas) e Atividades Complementares (210 horas).   

Elenco de disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Fundamentos da Educação (1º semestre); Currículo em Educação Física (1º 

semestre); Psicologia da Educação A (2º semestre); Didática da Educação Física (3º semestre); Filosofia da Ciência (3º semestre); Políticas 

Públicas e Gestão (4º semestre); Educação Física e Necessidades Educacionais Especiais (5º semestre); Educação Física e TICs (6º 

semestre); Estágio Supervisionado I até III mais Seminário de Estágio Supervisionado (5º até 8º semestre), mais a carga horária de práticas 

enquanto componente curricular nas 20 disciplinas que contemplam as práticas educativas que vão do 1º ao 8º semestre.   

Bibliografias das 

disciplinas 

As bibliografias seguem o padrão dos demais PPCs, algumas disciplinas possuem mais de vinte obras em suas bibliografias, nem todas 

diferenciando bibliografias básicas de complementares. As obras, num geral, iniciam na década de noventa e vão até o início dos anos 

2000. 

Avaliação 
A cada ano, ou semestre, refere-se a uma avaliação pautada nas mesmas três dimensões avaliadas pelo MEC/Inep. Entre as formas de 

avalição estão, avaliação institucional, autoavaliação a nível de colegiado e de centro, avaliação de conhecimentos dos docentes, avaliação 

dos egressos, avaliação a partir das sugestões dos acadêmicos, ouvidoria e coordenador pedagógico. 

Recursos humanos e 

materiais 
Apresenta de forma bastante detalhada o quadro docente com titulação e carga horária, as salas de aula disponíveis para o curso no CEFD, 

os laboratórios, biblioteca e demais áreas. 

Adaptação curricular Este PPC foi composto em 2004 e prevê adaptação espontânea até 2008.                                                  

Legislação 
Traz nos anexos documentos como: Resolução CNE/CP nº 01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº 07/2004 e Normas de Estágio 

Curricular Supervisionado. As Normas de TCC são citadas como a serem construídas e aprovadas, sem especificar data para tal.  

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2005 e possui CPC 3. Um curso que se destaca pela qualidade teórica de sua apresentação e justificativa, as 

disciplinas não vão além do básico da formação. A disciplina de Currículo em Educação Física prevê uma inserção na escola e estudos das 

teorias do currículo, isso é bastante interessante para o primeiro semestre, bem como a disciplina Capoeira na escola que traz em sua 

ementa os estudos da cultura afro-brasleira. O curso demonstra preocupação com a formação docente, mesmo tendo um enfoque bem 

destacado na área específica, contempla, mesmo que parcialmente, muitos dos aspectos da docência que outros cursos desconsideram. Não 

é o ideal, mas está entre as melhores propostas, entretanto, nos surpreende o baixo CPC atribuído pelo Inep.  
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Curso de Física – Licenciatura Plena (Diurno e Noturno) 

Apresentação 

Inicia com um histórico do curso, no qual reflete sobre a formação dos primeiros professores de Física, quando nem os formadores deles 

eram licenciados, mas que, mesmo assim, os profissionais conseguiram boas colocações. Muito interessante para refletir sobre a formação 

docente por observação. O curso elaborou o primeiro PPC voltado para a licenciatura em 1990 e agora passou por ajuste curricular que vale 

da mesma forma para os cursos diurno e noturno.  

Justificativa 
O curso, de forma bastante interessante, justifica a reformulação curricular com a avaliação do MEC/Inep que ocorreu em 2000 e apontou 

as fragilidades da matriz curricular.  

Objetivos 
Apresenta como objetivo para os dois cursos, formar profissionais para atuar no magistério de nível médio e em programas de extensão e 

para frequentar cursos de pós-graduação em áreas de pesquisa em ensino de Física. 

Perfil desejado do 

formando 
O perfil apresenta as diretrizes curriculares nacionais para o curso de Física, propõe desenvolvimento de competências e habilidades além 

de vivências que qualificam a dinâmica de ensino e aprendizagem.  

Áreas de atuação De forma bem sucinta o curso forma licenciados para atuação em nível médio da Educação Básica, projetos de pesquisa extensão. 

Papel dos docentes 
O curso se divide em ciclo básico e profissional e diz que o papel dos docentes é fundamental em ambos. Destacamos a frase: ―Os docentes 

têm também um papel fundamental na luta contra o analfabetismo científico e cultural, gerador e perpetuador de atraso intelectual e 

econômico e também de subserviência.‖ 

Estratégias pedagógicas Explicam que existe um núcleo básico entre a licenciatura e o bacharelado e depois os alunos seguem a habilitação a partir do 3º semestre.  

Estrutura curricular 
O curso divide a carga horária total (3.120 horas) em Física Geral (480 horas), Matemática (600 horas), Física Clássica (180 horas), Física 

Moderna e Contemporânea (180 horas), Disciplinas de Formação Complementar (225 horas), Formação Pedagógica (285 horas), Prática 

Educativa (405 horas), Estágio Supervisionado (405 horas) e Parte Flexível do Currículo (360 horas). 

Elenco de disciplinas 
As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Didática da Física I e II (3º e 4º semestre), Psicologia da Educação (5º semestre), 

Políticas Públicas e Gestão (5º semestre), Estágio Supervisionado I, II, III e IV (5º, 6º, 7º e 8º semestre) e Instrumentação para o Ensino da 

Física de A a D e Unidades de Conteúdo da Física I e II (do 3º ao 6º semestre). 

Bibliografias das 

disciplinas 

As bibliografias seguem o padrão dos outros cursos. Observamos que todos os estágios, do I ao IV, possuem a mesma bibliografia, mesmo 

que nas ementas eles possuam distinções de foco, além disso, nas Bibliografias Complementares está a seguinte frase ―Artigos diversos dos 

periódicos acima e de outros.‖, O que nos mostra falta de cuidado com a concepção do Estágio Curricular Supervisionado.  

Avaliação 
Inicia expondo o Sinaes como instrumento de avaliação do curso e depois problematiza a avaliação do desempenho discente nas 

disciplinas. Além disso, menciona avaliação docente, avaliação da infraestrutura e do egresso. Este é um dos poucos cursos que menciona 

do Sinaes como um todo.  

Recursos humanos e 

materiais 
Apresenta os departamentos aos quais pertencem os professores que atuam no curso e de maneira sucinta, a estrutura do Centro de Ciências 

Naturais e Exatas (CCNE), sem detalhes. 
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Adaptação curricular Há previsão de adaptação com complementação de horas para todos os estudantes. 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº09/2002 e Normas de Estágio 

Curricular Supervisionado. 

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2005 e possui CPC 4. Este é um dos cursos que possui menos interação com a educação, pois apenas duas 

disciplinas são especialmente voltadas para os assuntos relativos à docência, além das didáticas da área específica. Apesar de registrar 405 

horas de práticas educativas, observa-se pelas ementas (que destas mencionam apenas a construção e pesquisas de materiais) que os 

licenciandos aproximam-se das escolas apenas nos dois últimos semestres, um com observação e apenas no último conhecem a experiência 

da regência. O estágio I, que traz em sua ementa apenas a seguinte frase ―Ter uma visão clara e completa de todos os mecanismos de 

funcionamento da escola‖. A área especifica é privilegiada a todo o momento no curso e faltam discussões fundamentais sobre educação, 

docência, diversidade e inclusão, educação especial, entre outros. 

Curso de Pedagogia – Licenciatura Plena (Diurno) 

Apresentação 

A apresentação inicia mencionando a Resolução CNE/CP nº 01/2006 e justificando o término do curso por habilitação, depois explica 

como aconteceu o processo de reestruturação do PPC e ajuste curricular. Traz ainda que o curso prevê a efetiva inserção do estudante no 

cotidiano escolar, bem como a integração com as escolas das redes públicas e privadas, no que tange a Educação Infantil, Anos Iniciais, 

inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Justificativa 
Fala basicamente a mesma coisa da apresentação, trazendo em tópicos a justificativa da oferta do curso e reestruturação curricular, além de 

uma defesa à interdisciplinaridade na formação de professores.  

Objetivos 
Traz a ideia de formar ―professores/profissionais‖ para a docência da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que 

estejam capacitados para atuar nas diferentes modalidades de ensino. Chamamos atenção para a ideia de ―professores‖, vir antes de 

profissionais, ou da pedagogia.  

Perfil desejado do 

formando 

Atuar com ética e compromisso, compreender, respeitar, auxiliar e trabalhar nos diversos níveis e modalidades de ensino e demais âmbitos 

que envolvam a educação. Também é atribuída a incumbência de compartilhar saberes pedagógicos com os demais profissionais da 

educação. 

Áreas de atuação Docência e gestão escolar, a atuação é estritamente baseado nas DCN para a Licenciatura em Pedagogia. 

Papel dos docentes Espera-se que os professores atuem efetivamente em ensino, pesquisa e extensão, bem como no PPGE/UFSM. 

Estratégias pedagógicas 
É explicado teoricamente e detalhadamente todo o currículo do curso, através de cada núcleo que compõe sua estrutura, que neste curso são 

chamados de Eixos Articuladores, sempre enfatizando a interdisciplinaridade da formação. 
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Estrutura curricular 

O curso divide a carga horária total (3.255 horas) em Educação Tempos e Espaços (390 horas), Conhecimento e Educação (390 horas), 

Contextos e Organização Escolar (420 horas), Saberes e Fazeres na Educação Infantil (390 horas), Saberes e Fazeres nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental (420 horas), Saberes e Fazeres nas Diferentes Modalidades (390 horas), Saberes e Fazeres na Educação Básica (330 

horas), Docência Reflexiva na Educação Básica (330 horas), Disciplinas Complementares de Graduação (90 horas) e Atividades 

Complementares de Graduação (105 horas).   

Elenco de disciplinas 

O curso possui um elenco de disciplinas quase que integralmente voltado para reflexões sobre educação, em seus diferentes aspectos. 

Nelas são trabalhados inicialmente os conceitos fundamentais da educação, como sociologia, filosofia, história e psicologia, além das 

metodologias das áreas específicas da atuação do pedagogo que iniciam a partir do 4º semestre. Ainda, existe uma carga horária 

considerável para a pesquisa em educação que culmina no TCC apresentado no último semestre, este compartilhado, também, com os dois 

Estágios Curriculares Supervisionados. O curso abarca também as modalidades educativas, gestão educacional e escolar, além de educação 

especial e TICs. 

Bibliografias das 

disciplinas 

As bibliografias iniciam na década de 1990 e vão até aproximadamente 2002, cada disciplina possui uma grande quantia delas, tanto nas 

bibliografias básicas quanto nas complementares.  

Avaliação Apresenta reflexões sobre a avaliação da aprendizagem no âmbito do curso, Estágio Curricular Supervisionado e TCC. 

Recursos humanos e 

materiais 
Apresenta de forma bastante detalhada toda a infraestrutura do curso e do Centro de Educação, não menciona o quadro docente.  

Adaptação curricular Há um esquema bem estruturado de adaptação curricular e a partir de 2007/01 todos os alunos migraram.  

Legislação Traz nos anexos documentos como: Resolução CNE/CP nº 02/2006, Normas de TCC e Normas de Estágio Curricular Supervisionado.  

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2007 e possui CPC 4. Um dos cursos que mais tive dificuldade em analisar por se tratar do qual sou oriunda, a 

proposta da formação é bastante pertinente, as PEDs são inovadoras e a interdisciplinar também, assim como a disciplina de Introdução à 

Pedagogia no 1º semestre. Entretanto, o curso menciona a atuação na EJA durante toda parte conceitual inicial, mas não apresenta em sua 

estrutura nenhuma disciplina específica, o que acaba se configurando como uma lacuna na formação e praticamente excluindo este campo 

de estágio. As disciplinas de Pesquisa em Educação ao longo de todo o curso parecem cansativas e pouco eficientes para a construção de 

um profissional investigativo, bem como o processo maçante do último semestre que abarca dois estágios mais o TCC. Percebe-se que na 

aposta de formar um profissional qualificado e dinâmico, em alguns momentos o curso deixa a desejar em aprofundamentos importantes na 

formação, principalmente a partir da segunda metade do curso.  

Curso de Pedagogia – Licenciatura Plena (Noturno) 

Apresentação 
Traz os mesmos aspectos da apresentação do curso diurno, além de justificar sua criação pela necessidade de expansão de vagas no ensino 

superior.  
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Justificativa 
Segue na justificativa da abertura do curso pela expansão de vagas na Universidade Federal de Santa Maria, além da necessidade de 

possibilitar às pessoas que trabalham durante o dia o ingresso no ensino superior público. 

Objetivos 
Inicia igual ao curso diurno, com a ideia de formar ―professores/profissionais‖ para a docência da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, que estejam capacitados para atuar nas diferentes modalidades de ensino. Entretanto, amplia os objetivos no decorrer 

da apresentação trazendo questões sobre educação para a diversidade e inclusão que até então não haviam aparecido nos PPCs.  

Perfil desejado do 

formando 
Almeja um profissional da educação, crítico, reflexivo e questionador de sua prática, que assuma uma postura política e ética, e estimule o 

êxito de todos nos processos de aprendizagem. 

Áreas de atuação 
Tem apenas a seguinte frase ―A área de atuação preferencial do professor formado neste Curso é a docência na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental de diferentes sistemas e modalidades de ensino‖. 

Papel dos docentes 
Disserta sobre a responsabilidade do professor do curso para com a UFSM, o CE e a formação de professores de forma colaborativa, 

mediadora, com postura científica, flexível e interdisciplinar.  

Estratégias pedagógicas 
Explica detalhadamente como acontecem os nove semestres do curso. As disciplinas obrigatórias, as eletivas, as articuladoras, toda a 

organização curricular eles apresentam como estratégias, apresenta uma estrutura bem diferente do curso diurno. 

Estrutura curricular 

O curso divide a carga horária total (3.225 horas) em Educação, Tempos e Espaços (300 horas), Conhecimento e Educação (300 horas), 

Contextos e Organização Escolar (300 horas), Educação em Diferentes Modalidades (300 horas), Prática Educativa I (300 horas), Prática 

Educativa II (300 horas),  Prática Educativa III (300 horas),  Prática Educativa IV (270 horas), Docência na Educação Infanti l (390 horas), 

Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (270 horas), Disciplinas Complementares de Graduação (90 horas) e Atividades 

Complementares de Graduação (105 horas).  

Elenco de disciplinas 

 Assim como no curso diurno, este também possui um elenco de disciplinas quase que integralmente voltado para reflexões sobre educação, 

em seus diferentes aspectos. O que muda, e na nossa visão é um ganho à formação para quem cursa o noturno, é a distribuição das 

disciplinas nos semestres que possui um estágio em cada semestre, qualificando a experiência do estudante e também no acréscimo da 

disciplina de Educação de Jovens e Adultos ao currículo. Ao longo do curso são trabalhados inicialmente os conceitos fundamentais da 

educação, como Sociologia, Filosofia, História e Psicologia, além das metodologias das áreas específicas da atuação do pedagogo que 

iniciam a partir do 5º semestre. O curso abarca também as modalidades educativas, gestão educacional e escolar, além de Educação 

Especial e TICs.  

Bibliografias das 

disciplinas 
Apresenta um padrão nas bibliografias que não surgem em quantitativo tão elevado como nos outros cursos. Entretanto, assim como os 

demais elas ficam entre os anos de 1990 e 2000.  

Avaliação 
Apresenta reflexões sobre a avaliação institucional, avaliação da aprendizagem no âmbito do curso, Estágio Curricular Supervisionado e 

TCC. 

Recursos humanos e 

materiais 
Assim como no diurno, apresenta de forma bastante detalhada toda a infraestrutura do curso e do Centro de Educação, não menciona o 

quadro docente. 
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Adaptação curricular Há um esquema bem estruturado de adaptação curricular por equivalências.  

Legislação Traz nos anexos documentos como: Resolução CNE/CP nº 02/2006, Normas de TCC e Normas de Estágio Curricular Supervisionado. 

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2007 e possui CPC 4. Um curso que segue a linha de seu correspondente no diurno, mas também as 

características da formação e dos estudantes de um curso noturno. A proposta da formação é bastante pertinente, as PEDs são inovadoras e 

a interdisciplinar também, assim como a disciplina de Introdução à Pedagogia no 1º semestre. As disciplinas de Pesquisa em Educação ao 

longo de todo o curso parecem cansativas e pouco eficientes para a construção de um profissional investigativo. O ganho em relação ao 

diurno está nos estágios que ocorre em semestres distintos, possibilitando melhor reflexão e aproveitamento da experiência, além da 

ampliação das discussões sobre educação para a diversidade e inclusão presentes nos objetivos do curso. Percebe-se que na aposta de 

formar um profissional qualificado e dinâmico, em alguns momentos o curso deixa a desejar em aprofundamentos importantes na 

formação, principalmente a partir da segunda metade do curso.  

Curso de Educação Especial (Diurno) 

Apresentação 
A apresentação do curso fala sobre sua criação em 2004 e reformulação curricular que ocorreu no mesmo ano, a partir do andamento e 

avalição da primeira turma. Enfatizam a necessidade de o PPC estar sendo reconstruído permanentemente e o pioneirismo do curso de 

Educação Especial.  

Justificativa 
A justificativa é bastante ampla, inicia com menção a Resolução CNE/CEB nº 02/2001, depois fala sobre o PPP da UFSM como outro 

documento balizador e passa a apresentar um histórico da educação especial no Brasil, na UFSM, depois do curso de Educação Especial e 

finaliza focando nas habilitações do curso.  

Objetivos 
Os objetivos são bastante interessantes, trazem uma perspectiva ampla do trabalho do educador especial tanto no ensino superior, quanto na 

educação básica e suas distintas modalidades, também faz referência à possibilidade de atuação na gestão escolar.  

Perfil desejado do 

formando 
O perfil do formando abarca as questões da educação especial, do trabalho conjunto com o professor da classe regular e da constante 

avaliação sobre o trabalho desenvolvido, bem como sobre os estudantes e suas necessidades.  

Áreas de atuação 
Apresenta um amplo leque de atuação, sempre voltado para a modalidade de educação especial, tais como salas de recursos, classes 

hospitalares, ambientes domiciliares, orientação escolar e interpretação de Libras, tudo isso além da docência em classes especiais ou 

escolas especiais que atendam alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Papel dos docentes 
Fala na importância de um corpo docente qualificado para o bom andamento do curso, da possibilidade de intercâmbios interdisciplinares e 

da tomada de decisão, sempre valorizando a inter e a transdisciplinares como possibilidades de ampliação e renovação dos conhecimentos 

adquiridos. 

Estratégias pedagógicas 
Inicia trazendo a avaliação institucional e do curso como uma importante estratégia, depois amplia com aspectos referentes ao curso, 

quantitativo qualificado de docentes, promoção de ensino, pesquisa e extensão, reflexões das práticas pedagógicas ao longo do curso, 

conhecimentos teóricos, recursos tecnológicos e flexibilização curricular através das DCGs e atividades extracurriculares. 
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Estrutura curricular 

O curso divide a carga horária total (3.120 horas) em Núcleo Didático Pedagógico – Disciplinas Teóricas e Práticas (1440 horas), Núcleo 

da Fundamentação da Educação Especial – Disciplinas Teóricas e Práticas (360 horas), Núcleo por Categorias – Dificuldades de 

Aprendizagem – Disciplinas Teóricas e Práticas (90 horas), Núcleo por Categorias – Déficit Cognitivo – Disciplinas Teóricas e Práticas 

(105 horas), Núcleo por Categorias – Surdez – Disciplinas Teóricas e Práticas (300 horas), Núcleo de Estágio Supervisionado – 

Disciplinas Teóricas e Práticas (450 horas) e Núcleo de Opções Livres (375 horas). 

Elenco de disciplinas 

Apresenta uma sequência aconselhada bastante interessante, iniciando com Fundamentos da Educação e ampliando para as especificidades 

da área até chegar aos estágios que começam no 6º semestre do curso. Possui as disciplinas metodológicas de ensino, um aprofundamento 

significativo em Psicologia da Educação e a clássica disciplina de pesquisa é substituída por ―Processos Investigativos em Educação‖. 

Entretanto, não há disciplina específica da TICs, as práticas enquanto componente curricular não estão destacadas ao longo do currículo e 

a disciplina de ―Antropologia cultural‖ está com sua ementa desatualizada. 

Bibliografias das 

disciplinas 
As bibliografias são bastante antigas, iniciando na década de 70 e indo até o início dos anos 2000, bem como não há um padrão no número 

de obras por componente curricular.  

Avaliação 
Apresenta um histórico da avaliação do ensino superior e reitera a sua importância. Faz uma reflexão sobre a avaliação emancipatória e 

avaliação regulatória. Comenta que há avalição do curso periodicamente, além da avaliação externa do MEC/Inep. 

Recursos humanos e 

materiais 
Prevê docentes e mobiliários de maneira bem modesta, não fala em laboratórios ou acervo de biblioteca. 

Adaptação curricular O curso prevê adaptação de 4 anos para o currículo novo, este formulado em 2008.  

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CEB nº02/2001 e Normas de Estágio 

Curricular Supervisionado, Normas de TCC, e outras leis federais e municipais que regulamentam a Educação Especial.  

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2008 e possui CPC 4. Um PPC bastante amplo e voltado para a formação do Educador Especial, mas, como 

outros, deixa bastante a desejar nas reflexões sobre o professor, sobre a docência para além da área específica. Há um ganho na ampliação 

dos fundamentos, bem como nas discussões sobre a educação especial, entretanto, a diversidade não é um ponto valorizado no currículo, 

esperávamos mais neste quesito, mas o foco do curso, aparentemente, está mais na inclusão. O curso se baseia na legislação específica, em 

alguns momentos deixando de lado as Resoluções CNE/CP nº 01 e 02 de 2002, o que nos mostra a maior preocupação com a área 

específica.  

Curso de Educação Especial (Noturno) 

Apresentação 

Na apresentação justifica-se a criação do curso em 2009 pelo Projeto Reuni e a partir da avaliação do curso diurno que já estava em 

atividade há bastante tempo. Este curso noturno amplia o currículo do diurno, trazendo o foco para outras deficiências, tais como cegueira, 

altas habilidades e deficiência mental. Ainda propõe como foco da formação algumas modalidades além da Educação Especial, tais como 

EJA e Educação Profissional.  
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Justificativa 
Uma justificativa muito bem escrita, inicia fazendo alusão ao curso diurno que foi, até 2008, o único curso desta especificidade no Brasil, 

traz os fundamentos legais e prevê a atuação do educador especial num âmbito amplo da educação. Fala na Política Nacional de Educação 

Especial e nos princípios orientadores da formação dos profissionais para atuarem neste campo. 

Objetivos 
Traz outras possibilidades de atuação do educador no âmbito das necessidades especiais. Prevê as complexidades emergentes do contexto 

social, ética, produções culturais, processos de ensino e aprendizagem.  

Perfil desejado do 

formando 
Pretende formar um professor que saberá valorizar as múltiplas necessidades especiais, que saberá avaliar, refletir e planejar uma educação 

voltada para a educação especial, trabalhar em equipe e terá responsabilidade ética, política e social. 

Áreas de atuação 
Apresenta um amplo leque de atuação, sempre voltado para a modalidade de educação especial, tais como salas de recursos, classes 

hospitalares, ambientes domiciliares, orientação escolar e interpretação de Libras, tudo isso além da docência em classes especiais ou 

escolas especiais que atendam alunos com dificuldades de aprendizagem, além disso, enfoca a possibilidade da bidocência. 

Papel dos docentes 
Como no curso diurno, fala na importância de um corpo docente qualificado para o andamento do curso, da possibilidade de intercâmbios 

interdisciplinares e da tomada de decisão, sempre valorizando a inter e a transdisciplinares como possibilidades de ampliação e renovação 

dos conhecimentos adquiridos. 

Estratégias pedagógicas 
Em um texto bem formulado, discute sobre formação autônoma, crítica e criativa, em educação ética e estética. Também problematiza 

sobre currículo, planejamento, práticas educativas, avaliação e metodologias.  

Estrutura curricular 
O curso divide a carga horária total (3.220 horas) em Eixo 1: Educação e Educação Especial: Fundamentos em Ação (660 horas), Eixo 2: 

Contextos e Práticas em Educação Especial (1.575 horas), Eixo 3: Pesquisa Profissional e Estágio (705 horas), Disciplinas Complementares 

de Graduação (120 horas) e Atividades Complementares de Graduação (160 horas).  

Elenco de disciplinas 

Um curso que se apresenta bem organizado, traz uma base inicial de fundamentos da educação menor que a do curso diurno, mas amplia a 

formação com disciplinas específicas de políticas públicas, gestão educacional e escolar e TICs.  A disciplina de ―Sociologia e 

Antropologia da educação‖ comtemplam aspectos atuais de educação para a diversidade e inclusão. O currículo não prevê práticas ao longo 

da formação, pelo menos não estão explicitadas no currículo, a princípio o primeiro, e único, contato dos estudantes com a experiência da 

regência na escola é no estágio do 9º semestre. 

Bibliografias das 

disciplinas 

As disciplinas são atualizadas até a época da criação do curso e apresentam autores contemporâneos que vão além dos tradicionais 

encontrados nas ementas. Um exemplo está na disciplina de Estágio Supervisionado I – Observação e Proposta que traz Michel Foucault 

entre suas referências. 

Avaliação 
Bem similar ao diurno, apresenta um histórico da avaliação do ensino superior e reitera a sua importância. Faz uma reflexão sobre a 

avaliação emancipatória e avaliação regulatória. Comenta que há avalição do curso periodicamente e menciona a avaliação externa do 

MEC.  

Recursos humanos e 

materiais 
Dividido entre recursos humanos, físicos e materiais, apresentando respectivamente a formação do corpo docente, os laboratórios de ensino 

que atendem os estudantes do curso e os materiais utilizados, dando um enfoque especial para as TICs. 
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Adaptação curricular Não há adaptação, pois, é um curso novo. 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CEB nº02/2001 e Normas de Estágio 

Curricular Supervisionado, Normas de TCC, e outras leis federais e municipais que regulamentam a Educação Especial. 

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve sua criação em 2009 e ainda não possui CPC, entretanto, seu CC é 4. Um curso bem organizado, mostra-se diferente de sua versão 

diurna, com outros campos de atuação e aprofundamento, mudando significativamente a estrutura curricular bem como o elenco de 

disciplinas. Ganha em algumas coisas e perde em outras, um curso bastante teórico, engajado com os problemas sociais que, por outro lado, 

leva seus estudantes as salas de aulas das escolas da educação básica apenas nos dois últimos semestres. Apresenta-se preocupado com as 

questões da educação, é um dos cursos de licenciatura de matriz mais abrangente, entretanto, a docência, como nos outros, é pouco 

discutida e valorizada.  

Curso de Licenciatura em Teatro 

Apresentação 
Fala sobre a criação do curso de Licenciatura em Teatro, a partir do curso de Bacharelado em Artes Cênicas e a expansão do ensino 

superior proposta pelo Reuni. Além disso, cita o nome e a formação de quem encabeçou a proposta, traz um histórico da formação em 

teatro e a obrigatoriedade do ensino de artes proposta pela LDB. 

Justificativa Repete as mesmas ideias da apresentação e amplia justificando a reformulação curricular.  

Objetivos 
Bem elaborado, fala primeiramente em formar professores que exerçam suas atividades com competência e responsabilidade. Nos demais 

objetivos traz atribuições, competências e habilidades de um docente que vai além do docente no âmbito do teatro. Por exemplo, ―ampliar a 

participação do professor para além da sala de aula, colaborando na articulação entre escola/comunidade/sociedade‖. 

Perfil desejado do 

formando 
Apresenta o formando como ―docente-artista em teatro‖, propõe uma formação profissional ampla, em práticas artísticas e pedagógicas 

para a educação formal e não formal. 

Áreas de atuação 
O curso propõe várias atuações voltadas para o teatro e a educação e ainda salienta a necessidade de o profissional comprometer-se com a 

causa educacional e a melhoria da qualidade do ensino. 

Papel dos docentes 
Cabe aos docentes o cuidado com o curso e orientação dos estudantes a partir do 5º semestre. Fala em agir em consonância com o PPC, na 

atuação do Colegiado do Curso e na necessidade permanente de revisão do projeto. 

Estratégias pedagógicas 
As estratégias pedagógicas pressupõem a experimentação e criação de processos envolvidos com a docência e o teatro, além de ensino, 

pesquisa e extensão pautados numa formação ética e humanística. 

Estrutura curricular 
O curso divide a carga horária total (2.915 horas) em Conteúdos Específicos (1.590 horas), Práticas Educacionais (420 horas),  Estágios 

Supervisionados (405 horas), Trabalho de Conclusão de Curso (120 horas), Disciplinas Complementares de Graduação (180 horas) e 

Atividades Complementares de Graduação (200 horas).  
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Elenco de disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Psicologia da Educação (1º semestre), Fundamentos Históricos Filosóficos e 

Sociológicos da Educação (2º semestre), Libras (2º semestre), Educação Especial: fundamentos (4º semestre), Políticas Públicas e Gestão 

na Educação Básica (4º semestre), Prática Educacional em Teatro (3º até 6º semestre) e Estágio Supervisionados de Docência em Teatro 

(5º, 7º e 8º semestre).  

Bibliografias das 

disciplinas 
As bibliografias são antigas, estão entre os anos de 1960 e 2000, e se repetem entre as disciplinas.  

Avaliação 
Fala sobre a avaliação do rendimento e da aprendizagem dos acadêmicos dentro da especificidade da criação artística para as disciplinas 

específicas do teatro, além da avaliação institucional do curso. 

Recursos humanos e 

materiais 
Um dos cursos que melhor apresenta os recursos materiais, faz uma listagem do patrimônio detalhado. Também traz o corpo docente e os 

departamentos envolvidos. 

Adaptação curricular Todos migram e aproveitam às disciplinas, a única exigência é Libras. 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº04/2004 e Normas de TCC. Sobre 

as Normas de Estágio Curricular Supervisionado, fala que ainda serão elaboradas, sem especificar data.  

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2009 e ainda não possui CPC, entretanto, seu CC é 3. Um curso bastante interessante no que se propõem em 

teoria, indo além da formação exclusiva do artista, traz uma perspectiva mais sensível, humana e responsável. No tocante à docência, 

deixa um pouco a desejar por um lado, pois não possui disciplinas que envolvam a aprendizagem da didática, e a disciplina de 

fundamentos é muito ampla em sua proposta e enxuta em carga horária, por outro lado amplia as experiências de atuação dos estudantes 

no momento em que possui um dos estágios obrigatórios em ambientes não escolares. Na disciplina de Libras prevê 20% da carga horaria 

a distância, não consigo compreender como isso acontece, nem porquê. As disciplinas de práticas iniciam remontando a história do ensino 

do teatro no Brasil, passam por infância, teatro e escola, teatro e juventude, teatro na comunidade. É um curso bastante preocupado com a 

relação educação, teatro e comunidade.  

Música Licenciatura Plena 

Apresentação 
Destaca o pioneirismo do curso, o primeiro do Brasil, também a desvinculação das artes antes aglutinadas em Educação Artística. 

Menciona também a necessidade de reformulação curricular após o início das primeiras turmas, isso observado a partir da avalição do 

curso, rendimento dos estudantes e novas legislações que foram surgindo. 

Justificativa 
Como na maioria dos PPCs, justifica a reformulação curricular e não a existência do curso, fala sobre a ampliação da articulação entre 

teoria e prática e das possibilidades de atuação profissional do licenciado em música, para além da escola, sempre com foco na educação. 

Também justifica a inclusão da disciplina de Libras, dando um especial destaque. 

Objetivos 
Formar profissionais para atuar na educação básica e em outros espaços pedagógicos da sociedade brasileira, que atendam também as 

pessoas com necessidades especiais e busquem promover o desenvolvimento do ser humano em sua integralidade.  
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Perfil desejado do 

formando 
Que seja um profissional/professor para a docência que compreenda a área específica da música, bem como construa saberes docentes necessários à 

atuação na educação.  

Áreas de atuação 
De forma bem sucinta ele apresenta a docência como principal área de atuação e amplia para Organizações Não Governamentais (ONGs) e grupos 

de 3º idade.  

Papel dos docentes 
Os docentes deverão realizar uma atuação conjunta e colaborativa na implementação da matriz curricular, buscando o diálogo das disciplinas no 

âmbito dos semestres, buscando uma parceria entre os docentes do Centro de Artes e Letras (CAL) e do CE em prol da formação de professores de 

música.  

Estratégias 

pedagógicas 
Fala na integração da licenciatura e bacharelado em algumas disciplinas para garantir a flexibilização do currículo, também da disciplina de Libras 

que será semipresencial, nas DCGs, estratégias, práticas, estágio, equivalência, aproveitamento e jubilamento.  

Estrutura 

curricular 

O curso divide a carga horária total (3.525 horas), divididas em Núcleo de Conhecimentos Musicológicos (1.560 horas), Núcleo de Conhecimentos 

de Educação Musical (240 horas), Núcleo de Conhecimentos da Educação (405 horas), Estágio Curricular Supervisionado (405 horas), Núcleo de 

Práticas Educativas (405 horas), Disciplinas Complementares de Graduação (300 horas) e Atividades Complementares de Graduação (210 horas). 

Elenco de 

disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica (1º semestre), Fundamentos Históricos, 

Filósofos e Sociológicos da Educação (1º semestre), Psicologia da Educação (2º semestre), Bases da Pesquisa em Educação (2º semestre), Didática 

(4º semestre), Fundamentos da Educação Especial (5º semestre), Libras (6º semestre), Educação Musical I a IV (1º ao 4º semestre), Didática 

Musical I e II (5º e 6º semestre), Práticas Educativas I e II (6º e 7º semestre), Pesquisa em Educação Musical (7º semestre), Estágio Supervisionado I 

a IV (5º ao 8º semestre). 

Bibliografias das 

disciplinas 

Não apresenta um padrão na escolha e composição do hall de bibliografias básicas e complementares, por exemplo, disciplina de Fundamentos 

Históricos, Filósofos e Sociológicos da Educação reúne uma bibliografia extremamente extensa e múltipla, são vários livros sobre educação. Outro 

exemplo é Psicologia da Educação que as obras vão da década de 60 até 90, bem como em Fundamentos da Educação Especial. Além disso, nas 

bibliografias das disciplinas de estágio aparece a seguinte mensagem ―A Bibliografia depende do tema a ser desenvolvido‖, sem nenhuma obra 

elencada. 

Avaliação 
Bastante sucinta, comenta sobre a avaliação dos estudantes, avaliação externa pelo Sinaes e avaliação interna do PCC organizada pelo Colegiado de 

Curso. 

Recursos humanos 

e materiais 
Apresenta os laboratórios de ensino disponíveis e os professores de todos os departamentos envolvidos com suas respectivas formações e titulação.  

Adaptação 

curricular 
Todas as disciplinas do currículo antigo poderão ser aproveitadas, a única a mais a ser feita é Libras. 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº02/2004, Normas de TCC e Normas de 

Estágio Curricular Supervisionado. 
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Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2011 e possui CPC 4. Um curso bastante interessante e voltado para a educação, considerando as práticas, 

metodologias e demais disciplinas pedagógicas. Apesar de valorizar, a todo o momento a área específica da música, demonstra constante 

preocupação com o diálogo com a educação e o cumprimento da legislação para a formação docente. Ainda faltam questões centrais de 

diversidade e inclusão neste curso, como nos outros, bem como aprofundamento das discussões sobre gestão escolar e educacional e 

docência. A organização dos Estágios são um ponto alto, no momento em que os estudantes são estimulados a perpassarem a Educação 

Infantil, a gestão escolar – com análise de PPP –, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A inserção dos estudantes em espaços não 

escolares fica por conta das práticas educativas. Um dos cursos mais bem elaborados até o momento, consegue articular a educação e a 

área específica com sensibilidade e pioneirismo que são intrínsecos do campo das artes. 

Curso de Letras – Português e Literaturas de Língua Portuguesa 

Apresentação 
Inicia apresentando a base legal da formulação do currículo do curso, seguida de uma reflexão sobre a contemporaneidade, detalhes do 

histórico do curso e do corpo institucional, sobre a coordenação e atividades tradicionais.  

Justificativa 
Traz uma reflexão sobre a necessidade de mudança curricular visto que o curso não sofria ajustes desde 1986, passando em 1999 apenas 

por atualização de conteúdos, salientando também a necessidade do acréscimo da disciplina de Libras ao currículo. 

Objetivos 
Formar profissionais aptos a refletir analítica e criticamente sobre a linguagem nos aspectos linguístico, histórico, social, cultural, estético, 

político, psicológico e educacional, estabelecendo a relação entre teoria e prática em uma dimensão criativa e ética.  Salienta que tais 

objetivos são para os acadêmicos de Letras, das três habilitações. 

Perfil desejado do 

formando 

Inicia com um padrão para as três habilitações, focando, como nos objetivos, em competências e habilidades. Depois especifica para a 

habilitação apresentando o desejo de formação de um profissional que reconheça os valores humanísticos, tenha domínio do uso da língua 

portuguesa nas suas manifestações oral e escrita, seja ético, use as novas tecnologias e se envolva em pesquisa, ensino e extensão, sempre 

consciente de que a formação é um processo permanente.  

Áreas de atuação 
Aponta como áreas de atuação o Ensino Fundamental, Médio e Superior, bem como em contextos diversos (exemplos: Curso Técnico Pós-

Médio, Curso de Línguas, Empresas diversas, Jornais, Editoras, entre outros).  

Papel dos docentes 
Fala sobre os departamentos, bolsas, programas, os professores e núcleos, salientando que os profissionais devem desenvolver projetos que 

integrem ensino, pesquisa e extensão, tanto em nível de Graduação quanto de Pós-Graduação. 

Estratégias pedagógicas 
As estratégias falam na disciplina de Libras semipresencial e nas possibilidades de bolsas de pesquisa. Este tópico é pouco explorado e não 

reflete as estratégias de fato, nem avaliação da aprendizagem.  

Estrutura curricular 
O curso divide a carga horária total (3.300 horas) em Conteúdos do Núcleo Comum – Caracterizadores de Letras (555 horas), Disciplinas 

de Conteúdos da Habilitação em Português (780 horas), Práticas como Componente Curricular (660 horas), Práticas Supervisionadas – 

Estágio Curricular (420 horas) e Disciplinas dos Conteúdos Flexíveis (885 horas).  
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Elenco de disciplinas 
As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Psicologia da Educação (1º semestre), Políticas Públicas e Gestão na Educação 

Básica (2º semestre), Fundamentos da Educação Especial (3º semestre), Didática do Português (4º semestre), Libras (4º semestre), 

Produção e Análise de Material Didático em Língua Portuguesa (7º semestre) e Estágio Supervisionado (5º até 8º semestre). 

Bibliografias das 

disciplinas 
As bibliografias são da década de 70 a 90, ficam entre os clássicos e pouco expandem. Os estágios só têm bibliografia básica, dos dois 

primeiros é igual, a dos outros dois últimos se repete e muda um pouco, nenhuma ultrapassa o ano 2000. 

Avaliação 
A avaliação refere-se ao guia do estudante da UFSM e apresenta elaborações sobre a avaliação da aprendizagem dos licenciandos, além 

disso, a avaliação institucional está a cargo da UFSM.  

Recursos humanos e 

materiais 
Fala sobre a coordenação do curso, o CAL, professores e titulação, laboratórios, extensão universitária, com detalhes, especialmente em 

relação aos docentes, seus departamentos e especificidades de formação. 

Adaptação curricular A partir do primeiro semestre de 2011 todos devem seguir esta matriz. 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº18/2002. Das Normas de Estágio 

Curricular Supervisionado está disponível somente a capa do documento, sem nenhum conteúdo. 

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2011 e possui CPC 4. Um curso que deixa dúvidas em relação à sua construção de PPC no momento em que 

apresenta, exceto em sua estrutura curricular e relacionados, os mesmos textos dos outros dois cursos da área específica, o que deixa em 

aberto a originalidade da formação deste professor. Uma das disciplinas de Estágio traz a inserção do estudante no ―setor administrativo‖ 

da escola, o que não condiz com a ideia de gestão escolar expressa na disciplina de políticas públicas e gestão. Aspectos fundamentais para 

a compreensão da educação como História, Filosofia e Sociologia da educação não estão presentes no curso, outro exemplo de que o curso 

coloca em segundo plano a formação docente está no fato de as três últimas disciplinas de estágio possuem a mesma ementa, sem 

adaptação de acordo com as especificidades.  

Curso de Letras – Inglês e Literaturas de Língua Inglesa 

Apresentação 
Inicia apresentando a base legal da formulação do currículo do curso, seguida de uma reflexão sobre a contemporaneidade, detalhes do 

histórico do curso e do corpo institucional, sobre a coordenação e atividades tradicionais. Igual ao PPC de Letras Português. 

Justificativa 

Traz uma reflexão sobre a necessidade de mudança curricular visto que o curso não sofria ajustes desde 1986, passando em 1999 apenas 

por atualização de conteúdos, salientando também a necessidade do acréscimo da disciplina de Libras ao currículo.  Igual ao PPC de Letras 

Português. 

Objetivos 

Formar profissionais aptos a refletir analítica e criticamente sobre a linguagem nos aspectos linguístico, histórico, social, cultural, estético, 

político, psicológico e educacional, estabelecendo a relação entre teoria e prática em uma dimensão criativa e ética.  Salienta que tais 

objetivos são para os acadêmicos de Letras, das três habilitações. 

Perfil desejado do 

formando 

Inicia com um padrão para as três habilitações, focando, como nos objetivos, em competências e habilidades. Depois especifica para a 

habilitação enfatizando seis aspectos importantes do perfil do egresso, são eles: Formação linguística; Formação pedagógica; Formação 

crítica; Formação tecnológica; Formação continuada; e Formação de pesquisador. 
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Áreas de atuação 
Aponta como áreas de atuação o Ensino Fundamental, Médio e Superior, bem como em contextos diversos (exemplos: Curso Técnico Pós-

Médio, Curso de Línguas, Empresas diversas, Jornais, Editoras, entre outros).  Igual ao PPC de Letras Português. 

Papel dos docentes 
Fala sobre os departamentos, bolsas, programas, os professores e núcleos salientando que os profissionais devem desenvolver projetos que 

integrem ensino, pesquisa e extensão, tanto em nível de Graduação, quanto de Pós-Graduação.  Igual ao PPC de Letras Português. 

Estratégias pedagógicas 
As estratégias falam na disciplina de Libras semipresencial e nas possibilidades de bolsas de pesquisa. Este tópico é pouco explorado e não 

reflete as estratégias de fato, nem avaliação da aprendizagem.  Igual ao PPC de Letras Português. 

Estrutura curricular 

O curso divide a carga horária total (3.270 horas) em Conteúdos do Núcleo Comum – Caracterizadores de Letras (555 horas), Disciplinas 

de Conteúdos da Habilitação em Inglês (885 horas), Práticas como Componente Curricular (615 horas), Práticas Supervisionadas – Estágio 

Curricular (420 horas) e Disciplinas dos Conteúdos Flexíveis (795 horas). 

Elenco de disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Psicologia da Educação (1º semestre), Políticas Públicas e Gestão na Educação 

Básica (2º semestre), Fundamentos da Educação Especial (3º semestre), Didática do Inglês (4º semestre), Libras (5º semestre), Oficinas de 

Ensino I e II (5º e 6º semestre) e Estágio Supervisionado I a IV (5º até 8º semestre). 

Bibliografias das 

disciplinas 

Neste curso, algumas disciplinas não possuem as bibliografias divididas entre básicas e complementares e os estágios repetem as mesmas 

bibliografias no I e II e no III e IV.  

Avaliação 
A avaliação refere-se ao guia do estudante da UFSM e apresenta elaborações sobre a avaliação da aprendizagem dos licenciandos, além 

disso, a avaliação institucional está a cargo da UFSM.  Igual ao PPC de Letras Português. 

Recursos humanos e 

materiais 

Fala sobre a coordenação do curso, o CAL, professores e titulação, laboratórios, extensão universitária, com detalhes, especialmente em 

relação aos docentes, seus departamentos e especificidades de formação.  Igual ao PPC de Letras Português. 

Adaptação curricular A partir do primeiro semestre de 2011 todos devem seguir esta matriz.  Igual ao PPC de Letras Português. 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº18/2002. Das Normas de Estágio 

Curricular Supervisionado está disponível somente a capa do documento, sem nenhum conteúdo.  

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2011 e possui CPC 4.  O curso segue a base comum das licenciaturas em Letras, o que nos faz questionar o 

cuidado com a originalidade da formação docente. Aspectos fundamentais para a compreensão da educação como História, Filosofia e 

Sociologia da educação não estão presentes no curso, bem como discussões sobre TICs apesar das tecnologias estarem mencionadas no 

perfil do egresso. Um ponto interessante é que os estudantes fazem sua primeira intervenção frente alunos na escola básica já no sexto 

semestre. Com uma carga horária grande de DCGs não especificadas no PPC, não é possível identificar quais conteúdos perpassam a 

formação flexível dos estudantes, mas há uma carência de discussões sobre diversidade e inclusão, educação básica e docência.  
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Curso de Letras – Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola 

Apresentação 
Inicia apresentando a base legal da formulação do currículo do curso, seguida de uma reflexão sobre a contemporaneidade, detalhes do histórico do 

curso e do corpo institucional, sobre a coordenação e atividades tradicionais. Igual ao PPC de Letras Português e Letras Inglês. 

Justificativa 

Traz uma reflexão sobre a necessidade de mudança curricular visto que o curso não sofria ajustes desde 1986, passando em 1999 apenas por 

atualização de conteúdos, salientando também a necessidade do acréscimo da disciplina de Libras ao currículo.  Igual ao PPC de Letras Português e 

Letras Inglês. 

Objetivos 

Formar profissionais aptos a refletir analítica e criticamente sobre a linguagem nos aspectos linguístico, histórico, social, cultural, estético, político, 

psicológico e educacional, estabelecendo a relação entre teoria e prática em uma dimensão criativa e ética.  Salienta que tais objetivos são para os 

acadêmicos de Letras, das três habilitações. 

Perfil desejado do 

formando 

Inicia com um padrão para as três habilitações, focando, como nos objetivos, em competências e habilidades. Depois especifica para a habilitação 

em língua espanhola criada em 1994. Aqui já traz também a divisão de cargas horárias do curso e fala em profissional crítico, reflexivo, competente 

e dinâmico no uso e ensino da língua espanhola, salientando também a necessidade de formação continuada do licenciado. 

Áreas de atuação 
Aponta como áreas de atuação o Ensino Fundamental, Médio e Superior, bem como em contextos diversos (exemplos: Curso Técnico Pós-Médio, 

Curso de Línguas, Empresas diversas, Jornais, Editoras, entre outros).  Igual ao PPC de Letras Português e Letras Inglês. 

Papel dos docentes 
Fala sobre os departamentos, bolsas, programas, os professores e núcleos salientando que os profissionais devem desenvolver projetos que integrem 

ensino, pesquisa e extensão, tanto em nível de Graduação quanto de Pós-Graduação.  Igual ao PPC de Letras Português e Letras Inglês. 

Estratégias 

pedagógicas 

As estratégias falam na disciplina de Libras semipresencial e nas possibilidades de bolsas de pesquisa. Este tópico é pouco explorado e não reflete as 

estratégias de fato, nem avaliação da aprendizagem.  Igual ao PPC de Letras Português e Letras Inglês. 

Estrutura 

curricular 

O curso divide a carga horária total (3.240 horas) em Conteúdos do Núcleo Comum – Caracterizadores de Letras (555 horas), Disciplinas de 

Conteúdos da Habilitação em Espanhol (885 horas), Práticas como Componente Curricular (645 horas), Práticas Supervisionadas – Estágio 

Curricular (420 horas) e Disciplinas dos Conteúdos Flexíveis (735horas). 

Elenco de 

disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Psicologia da Educação (3º semestre), Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica (4º 

semestre), Libras (5º semestre), Didática do Espanhol (6º semestre), Fundamentos da Educação Especial (10º semestre), Oficina de Ensino I e II (6º 

e 7º semestre), Estágio Supervisionado I a IV (7º a 10º semestre).  

Bibliografias das 

disciplinas 

As bibliografias giram em torno da década de 90, assim como nos demais cursos, não há uma atualização das mesmas. Além disso, todos os estágios 

possuem as mesmas bibliografias básicas e complementares, sem a especificidade de cada experiência.  

Avaliação 
A avaliação refere-se ao guia do estudante da UFSM e apresenta elaborações sobre a avaliação da aprendizagem dos licenciandos, além disso, a 

avaliação institucional está a cargo da UFSM.  Igual ao PPC de Letras Português e Letras Inglês. 
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Recursos humanos e 

materiais 

Fala sobre a coordenação do curso, o CAL, professores e titulação, laboratórios, extensão universitária, com detalhes, especialmente em 

relação aos docentes, seus departamentos e especificidades de formação.  Igual ao PPC de Letras Português e Letras Inglês.  

Adaptação curricular A partir do primeiro semestre de 2011 todos devem seguir esta matriz.  Igual ao PPC de Letras Português e Letras Inglês. 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº18/2002. Das Normas de Estágio 

Curricular Supervisionado está disponível somente a capa do documento, sem nenhum conteúdo.  

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2011 e não possui CPC, entretanto seu CC é 4. O último dos cursos de Letras a ser criado não ousou quebrar o 

paradigma com os demais e inovar. Aspectos fundamentais para a compreensão da educação como História, Filosofia e Sociologia da 

educação não estão presentes no curso, bem como discussões sobre TICs ou diversidade e inclusão. A disciplina de libras citada já na 

justificativa e efetivada de forma semipresencial causa um questionamento sobre a importância atribuída à tal questão ou se os cursos 

apenas adaptaram-se para cumprir, minimamente a legislação, até porque eles têm Libras quase cinco semestres antes de Fundamentos da 

Educação Especial. Além disso, as ementas e bibliografias dos quatro estágios são exatamente iguais.  Os cursos de Letras possuem uma 

base comum idêntica em todas as suas habilitações, nos seus acertos e erros.  

Curso de Química – Licenciatura 

Apresentação 
Achei muito interessante esta reflexão já na apresentação do curso: ―Pensamos que um projeto, que se proponha inovador e coerente com o 

conjunto de conhecimentos produzidos na contemporaneidade sobre a área de formação de professores, deve estar atento aos seus 

fundamentos teóricos e práticos sob pena de reproduzirmos o ‗fossilizado‘ pensando estarmos sendo modernos e inovadores‖. 

Justificativa 
O PPC traz justificativa a reestruturação curricular a partir das Diretrizes CNE/CP nº 01 e 02 de 2002, entretanto não apresenta 

justificativa a oferta do curso. 

Objetivos 
O curso foca na formação de professores para a inovação, profissionais capazes de construir ideias novas e saber onde encontrá-las para 

resolver problemas decorrentes do cotidiano social e profissional. 

Perfil desejado do 

formando 
Fala em visão crítica, competência, discernimento e formação generalista e ampla com enfoque na educação e na resolução de problemas.  

Áreas de atuação 
Fala em docência e supervisão, de forma bem sucinta, mas pontual e bem estruturada, o PPC apresenta ideias bastante comprometidas 

sobre educação.  

Papel dos docentes 
Traz uma citação da Resolução CNE/CP nº 01/2002 para falar sobre o papel dos docentes que formam licenciados e devem 

colaborativamente partilhar responsabilidades no que tange a criação da identidade profissional do futuro educador. 

Estratégias pedagógicas 
Em um texto bem sucinto, aponta que as estratégias pedagógicas são de múltiplas naturezas e provisórias, tais como: aulas teóricas, aulas 

práticas, seminários, congressos, conferências, cursos extracurriculares, estágios profissionais, iniciação científica, trabalhos de extensão e 

monitorias. E conclui salientando que é a prática que mostrará se as estratégias serão, ou não, concretizadas e de sucesso.  
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Estrutura curricular 
O curso divide a carga horária total (3.420 horas) em Conteúdos Técnicos Científicos (2.355 horas), Conteúdos em Práticas Educativas 

(405 horas), Estágio Supervisionado (420 horas) e Conteúdo em Parte Flexível (240 horas).  

Elenco de disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Psicologia da Educação (1º semestre), Fundamentos Históricos Filosóficos e 

Sociológicos da Educação (1º semestre), Bases da Pesquisa em Educação (2º semestre), Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica (4º 

semestre), Metodologia do Ensino de Ciências (4º semestre), Fundamentos da Educação Especial e prática escolar (5º semestre), Didática 

da Química (5º semestre), Libras (6º semestre), Metodologia da Pesquisa em Educação (6º semestre), Introdução a Pesquisa em Ensino de 

Ciências e Química (7º semestre), Prática de Ensino (5º a 8º semestre).  

Bibliografias das 

disciplinas 
Há algumas disciplinas que só possuem bibliografias básicas, algumas com mais de 15 obras citadas, além disso, as disciplinas de Práticas 

de Ensino (estágios) possuem a mesma bibliografia por mais que tenham especificidades distintas.  

Avaliação De forma bem sucinta, fala sobre a avaliação da aprendizagem e a qualidade do desenvolvimento da formação docente.  

Recursos humanos e 

materiais 
Em 30 páginas apresenta de forma extremamente detalhada todos os aspectos que envolvem os recursos humanos e materiais do curso. 

Adaptação curricular Prevê adaptação e espera que até 2012, quando todos os alunos terão concluído a migração. 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº 08/2002 e Normas de Estágio 

Curricular Supervisionado. 

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2012 e possui CPC 4. Apresenta-se como um curso composto por profissionais que se preocupam com o fazer 

diferente na educação, desde o início fala-se em criação e em ir além do que já vem se fazendo costumeiramente na formação de 

professores, eles possuem um corpo de disciplinas pedagógicas padrão aos demais cursos, mas percebe-se em detalhes suas distinções, 

preocupações e movimentos de mudança nas teorias que embasam o Projeto. As disciplinas de metodologia preocupam-se com a atuação 

do licenciado tanto no ensino médio como nas séries finais do ensino fundamental, não focando apenas no ensino da química, mas das 

ciências como um todo. Os estágios, pensam a experiência dos estudantes, também, na gestão escolar, o que é um ponto interessante, por 

outro lado, o curso não dialoga com as TICs, nem com a diversidade e inclusão, além de não estar em total acordo com as cargas horárias 

de formação propostas na legislação, ao passo que comprova 405 horas de prática enquanto componente curricular, tem apenas 120 horas 

de ACGs, que, de certa forma seriam um campo de aprofundamento das práticas inovadoras na docência através de experiências 

extracurriculares.  

Curso de Dança – Licenciatura 

Apresentação 
Apresenta de maneira bem clara a legislação que o embasa, justifica a necessidade de um docente formado especificamente em dança, com 

o enfoque na educação e demonstra preocupação com uma educação comprometida com o sensível e a sociedade. 

Justificativa 
Possui uma justificativa muito bem escrita e conectada com as exigências da sociedade atual, pensada pela ótica de Paulo Freire. Fala 

sobre interdisciplinaridade, transdiciplinaridade, educação hospitalar, educação de jovens e adultos e educação infantil no âmbito da 

educação básica.  
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Objetivos 
Os objetivos são interessantes no âmbito da dança, mas deixam a desejar nos aspectos da educação, fala na capacitação de um profissional 

para atuar na educação com a dança, em aplicação de aulas e composição diversas de caráter educativo.  

Perfil desejado do 

formando 
O perfil do egresso pensa apenas a dança na escola, não prevê um professor capaz de uma análise ampla da dinâmica da instituição e sim 

um professor que possui formação específica para a inclusão da dança na escola.  

Áreas de atuação 
Apresenta um amplo leque de possibilidades de atuação, tais como, Educação Infantil, Fundamental e Médio, com pessoas com 

necessidades especiais, escolas especializadas em Dança, associações e/ou centros comunitários, creches, ONGs. 

Papel dos docentes 
Prevê atuação de docentes do CEFD e do CAL, não do CE. Também, menciona que cabe aos docentes do curso agir academicamente nas 

atividades de ensino em consonância com o PPC, além da atuação efetiva no Colegiado e demais órgãos que envolvam o curso. 

Estratégias pedagógicas 
O curso prevê estratégias pedagógicas diversas e está dividido em áreas do conhecimento, tais como: Área de Conhecimento Específico; 

Área de Conhecimento de Fundamentos Teóricos; Área de Conhecimento Humanístico – Pedagógico e Pesquisa. Este último bem amplo. 

Estrutura curricular 
O curso divide a carga horária total (2.900 horas) em Conteúdos Básicos (525 horas), Conteúdos Específicos (570 horas), Conteúdos 

Teórico Práticos (1.425 horas), Disciplinas Complementares de Graduação (180 horas) e Atividades Complementares de Graduação (200 

horas). 

Elenco de disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Dança na Escola (2º semestre); Psicologia da Educação (2º semestre); 

Fundamentos Histórico-Sociais e Filosóficos da Educação (3º semestre); Didática da Dança I (3º semestre); Práticas Educativas em Dança 

I: Fundamentos do Ensino da Dança (3º semestre); Políticas Educacionais (4º semestre); Aprendizagem e Desenvolvimento Humano (4º 

semestre); Práticas Educativas em Dança II: Infâncias, Dança e Escola (5º semestre); Estágio Curricular Supervisionado I (5º semestre); 

Libras (6º semestre); Práticas Educativas em Dança IV: Dança na Comunidade (6º semestre); Estágio Curricular Supervisionado II (6º 

semestre); Dança e Inclusão (7º semestre); Estágio Curricular Supervisionado III (7º semestre). 

Bibliografias das 

disciplinas 

Apesar de ser um dos cursos de licenciatura mais recentes, apresenta as mesmas características de descuido dos demais, por exemplo, nas 

disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado as mesmas bibliografias básicas e complementares se repetem, como se os estágios não 

tivessem um enfoque diferente cada um deles.  

Avaliação Prevê avaliação da aprendizagem e do curso, teoriza trazendo as palavras de Pedro Demo e as resoluções da UFSM.  

Recursos humanos e 

materiais 
Possui um quadro pequeno de docentes, seus laboratórios e salas são divididos entre o CEFD e o CAL. Neste item também faz alusão ao 

Colegiado do Curso e ao Consun. 

Adaptação curricular 
O PPC não possui instruções sobre adaptação curricular, equivalência, aproveitamento de estudos e outras questões desta ordem por ser 

novo. 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº 03/2004 e Normas de TCC. As 

Normas de Estágio Curricular Supervisionado são apresentadas como em construção para posterior aprovação pelo Colegiado do Curso.  
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Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2013 e ainda não foi avaliado em nenhuma instância do MEC/Inep. Este é um PPC bastante voltado para a 

área específica, ele está à frente de alguns outros por ter disciplinas como Libras e Dança e Inclusão, bem como as Práticas ao longo do 

curso, entretanto, há pouca relação com as questões de sala de aula, as disciplinas de didática não chegam a falar sobre avaliação, há uma 

inclinação bastante grande a inclusão da dança na escola e isso deixa a desejar nas questões pedagógicas. Não prevê envolvimento da 

dança com as demais disciplinas do currículo, apesar da interdisciplinaridade aparecer em dois momentos como algo importante, além 

disso, não há preocupação com formação para a gestão escolar, nem em estudos sobre gestão educacional. Pouco diferente do bacharelado, 

este curso não possui a palavra dança, apenas na disciplina de Fundamentos da Educação, o perigo que o curso enfrenta é o de formar um 

profissional apenas focado em sua área específica, sem o diálogo para a interdisciplinaridade ou a preocupação com a educação.  

Curso de Matemática – Licenciatura (Diurno) 

Apresentação 
Inicia com a história do curso criado em 1961 e passou por vários ajustes curriculares até 2010. Comenta sobre a criação do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) em 2010 e um novo ajuste curricular para desvincular licenciatura e o bacharelado, além de acrescentar 

LIBRAS ao currículo.  

Justificativa 
A justificativa inicia com a seguinte frase ―Qual deve ser o estatuto epistemológico da formação inicial de professores de Matemática, em 

curso de licenciatura, na UFSM?‖, muito interessante à reflexão proposta. Em seguida defende o cumprimento da legislação e a ação do 

NDE no curso, sempre justificando a necessidade de ajuste curricular.  

Objetivos 
Fala em profissionais críticos, criativos e éticos, na interdisciplinaridade, no uso das TICs, além da importância do envolvimento com 

projetos coletivos na escola e práticas de ensino criativas.  

Perfil desejado do 

formando 
Reflete sobre competências e habilidades enquanto educador e educador matemático, também sobre a visão do papel social do educador e 

dos conhecimentos necessários para a atuação na educação básica.  

Áreas de atuação 
Resumido em, literalmente, três pequenas frases, prevê como áreas de atuação a regência em educação básica, consultorias e projetos de 

pesquisa.  

Papel dos docentes 
Fala que o papel fundamental do docente em um curso de licenciatura é a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 

futuro professor. 

Estratégias pedagógicas 
De forma bastante interessante o PPC foca nos programas como, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 

Programa de Educação Tutorial (PET), Programa de Licenciaturas (Prolicen), incentivando ações de ensino, pesquisa e extensão na 

formação do futuro professor.  

Estrutura curricular 
O curso divide a carga horária total (3.045 horas) em Científico Cultural (1.830 horas), Prática de Ensino (420 horas), Estágio 

Supervisionado (405 horas), Disciplinas Complementares de Graduação (180 horas) e Atividades Complementares de Graduação (210 

horas).  

  



204 

 

Elenco de disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Psicologia da Educação (2º semestre), Libras (2º semestre), Metodologia da 

Pesquisa em Educação (2º semestre), Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica (3º semestre), Fundamentos Históricos Filosóficos e 

Sociológicos da Educação (3º semestre), Didática da Matemática I e II (4º e 5º semestre), Recursos Tecnológicos no Ensino de Matemática 

I e II (1º e 4º semestre), Educação Matemática (4º e 5º semestre), Estágio Supervisionado de Matemática no Ensino Fundamental (7º 

semestre), Estágio Supervisionado de Matemática no Ensino Médio (8º semestre).  

Bibliografias das 

disciplinas 
Diferente dos demais cursos, neste a disciplina Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica apresenta uma bibliografia revisada e 

atualizada. Entretanto, nos estágios a bibliografia possui apenas três obras e não traz indicações de bibliografias complementares.  

Avaliação Este tópico se detém as avaliações do curso, fala em avaliação interna, externa, Enade, Sinais, colegiado e NDE. 

Recursos humanos e 

materiais 
Apresenta os departamentos e recursos humanos envolvidos no curso, também sobre a necessidade de melhorias na infraestrutura.  

Adaptação curricular Prevê que até 2013 todos os alunos terão migrado, há uma análise e planejamento desta adaptação. 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº 03/2003, Normas de TCC e 

Normas de Estágio Curricular Supervisionado. 

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2013 e possui CPC 4. O curso possui uma estrutura bem organizada e apresenta a busca pela relação entre a 

área específica e a educação ao longo de toda a formação. É um dos únicos que coloca a atuação do NDE como algo importante no 

acompanhamento do curso, entretanto apesar da preocupação com a inclusão da disciplina de Libras, não há nenhuma sobre Educação 

Especial como um todo, o que acarreta em uma fragilidade na formação do licenciado. Analisamos que a disciplina de Fundamentos da 

Educação deveria estar mais cedo no currículo, antes das demais que envolvem a educação, como introdutória. Um ponto alto são as 

disciplinas de Didática da Matemática e Educação Matemática nas quais os estudantes entram em contato com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), com as distintas correntes didáticas, legislação educacional, discussões sobre currículo e planejamento. As ementas dos 

dois Estágios são bem sucintas e similares, não apresentando nenhum aprofundamento ou reflexão sobre a prática dos estudantes. 

Apresenta-se como um curso bem cuidado em sua estrutura, apesar de algumas lacunas importantes, percebe-se o envolvimento com a 

educação e o desejo que o estudante compreenda as questões da educação para além da área específica.  

Curso de Matemática – Licenciatura (Noturno) 

Apresentação 
Apresenta o histórico do curso com as suas reformulações curriculares, a constituição do NDE desde 2010 e as disciplinas que entraram e 

saíram do currículo. 

Justificativa 
A justificativa inicia com a seguinte frase ―Qual deve ser o estatuto epistemológico da formação inicial de professores de Matemática, em 

curso de licenciatura, na UFSM?‖, muito interessante à reflexão proposta. Em seguida defende o cumprimento da legislação e a ação do 

NDE no curso, sempre justificando a necessidade de ajuste curricular. Igual ao PPC de Matemática (Diurno). 
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Objetivos 
Fala em profissionais críticos, criativos e éticos, na interdisciplinaridade, no uso das TICs, além da importância do envolvimento com 

projetos coletivos na escola e práticas de ensino criativas. Igual ao PPC de Matemática (Diurno). 

Perfil desejado do 

formando 
Reflete sobre competências e habilidades enquanto educador e educador matemático, também sobre a visão do papel social do educador e 

dos conhecimentos necessários para a atuação na educação básica. Igual ao PPC de Matemática (Diurno). 

Áreas de atuação 
Resumido em, literalmente, três pequenas frases, prevê como áreas de atuação a regência em educação básica, consultorias e projetos de 

pesquisa. Igual ao PPC de Matemática (Diurno). 

Papel dos docentes 
Fala que o papel fundamental do docente em um curso de licenciatura é a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 

futuro professor. Igual ao PPC de Matemática (Diurno). 

Estratégias pedagógicas 
De forma bastante interessante o PPC foca nos programas como, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 

Programa de Educação Tutorial (PET), Programa de Licenciaturas (Prolicen), incentivando ações de ensino, pesquisa e extensão na 

formação do futuro professor. Igual ao PPC de Matemática (Diurno). 

Estrutura curricular 
O curso divide a carga horária total (3.045 horas) em Científico Cultural (1.830 horas), Prática de Ensino (420 horas), Estágio 

Supervisionado (405 horas), Disciplinas Complementares de Graduação (180 horas) e Atividades Complementares de Graduação (210 

horas).  

Elenco de disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são: Psicologia da Educação (2º semestre), Metodologia da Pesquisa em Educação (2º 

semestre), Libras (4º semestre), Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica (5º semestre), Fundamentos Históricos Filosóficos e 

Sociológicos da Educação (5º semestre), Didática da Matemática I e II (6º e 7º semestre), Recursos Tecnológicos no Ensino de Matemática 

I e II (1º e 6º semestre), Educação Matemática (6º e 7º semestre), Estágio Supervisionado de Matemática no Ensino Fundamental (9º 

semestre), Estágio Supervisionado de Matemática no Ensino Médio (10º semestre).  

Bibliografias das 

disciplinas 

Diferente dos demais cursos, neste a disciplina Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica apresenta uma bibliografia revisada e 

atualizada. Entretanto, nos estágios a bibliografia possui apenas três obras e não traz indicações de bibliografias complementares. Igual ao 

PPC de Matemática (Diurno). 

Avaliação 
Este tópico se detém as avaliações do curso, fala em avaliação interna, externa, Enade, Sinais, colegiado e NDE. Igual ao PPC de 

Matemática (Diurno). 

Recursos humanos e 

materiais 
Apresenta os departamentos e recursos humanos envolvidos no curso, também sobre a necessidade de melhorias na infraestrutura. Igual ao 

PPC de Matemática (Diurno).  

Adaptação curricular Prevê que até 2013 todos os alunos terão migrado, há uma análise e planejamento desta adaptação. Igual ao PPC de Matemática (Diurno). 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº 03/2003, Normas de TCC e 

Normas de Estágio Curricular Supervisionado. 
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Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2013 e possui CPC 4. O PPC é exatamente igual ao do curso diurno e ele reitera isso logo na apresentação. 

Apesar da preocupação com a inclusão da disciplina de Libras, não há nenhuma sobre Educação Especial como um todo, nem sobre EJA 

que será um dos possíveis campos de estágios destes estudantes de um curso noturno. Analisamos que a disciplina de Fundamentos da 

Educação deveria estar mais cedo no currículo, antes das demais que envolvem a educação, como introdutória. Um ponto alto são as 

disciplinas de Didática da Matemática e Educação Matemática nas quais os estudantes entram em contato com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), com as distintas correntes didáticas, legislação educacional, discussões sobre currículo e planejamento. As ementas dos 

dois Estágios são bem sucintas e similares, não apresentando nenhum aprofundamento ou reflexão sobre a prática dos estudantes. 

Apresenta-se como um curso bem cuidado em sua estrutura, apesar de algumas lacunas importantes, percebe-se o envolvimento com a 

educação e o desejo que o estudante compreenda as questões da educação para além da área específica.  

Curso de Licenciatura em Ciências Sociais 

Apresentação 
Inicia justificando a mudança de nomenclatura do curso, inclusive utilizando o Pibid como exemplo. Fala sobre a primeira turma formada, 

visto que este currículo iniciou em 2010 e a necessidade de adequações inclusive no tempo do curso.  

Justificativa Apresenta um histórico do curso com sua criação em 1998, fala sobre o Reuni e o retorno da sociologia para os currículos escolares.  

Objetivos 
Possui objetivos voltados para Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Prevê que o acadêmico atue como docente dominando saberes 

didático-metodológicos e ainda as competências necessárias para a atuação no papel de gestor dos processos educativos e das escolas. 

Perfil desejado do 

formando 
O perfil fala em ética, seriedade para o exercício das habilidades e competências do professor de Ciências Sociais para o Ensino Médio. 

Áreas de atuação 
As áreas de atuação são amplas, todas relacionadas à docência em diferentes níveis e modalidades, focando na possibilidade de três 

disciplinas de atuação, Sociologia, Antropologia e Ciências Políticas. 

Papel dos docentes 
Traz que o docente do curso deve desenvolver, de forma integrada, atividades de ensino, pesquisa e extensão preferencialmente 

relacionadas às escolas de ensino médio.  

Estratégias pedagógicas 
As estratégias apresentam a estrutura curricular e o elenco das disciplinas, fala também sobre o acesso ao curso e a importância das 

disciplinas de natureza psicopedagógicas. 

Estrutura curricular 

O curso divide a carga horária total (2.810 horas) em Formação Específica (900 horas), Formação Complementar (240 horas), Núcleo de 

Disciplinas Didático-Pedagógicas (990 horas), Disciplinas Complementares de Graduação (480 horas) e Atividades Complementares de 

Graduação (200 horas). 

Elenco de disciplinas 

As disciplinas que abarcam a formação pedagógica são:  Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica (1º semestre), Psicologia da 

Educação (2º semestre), História da Educação Geral e do Brasil (3º semestre), Didática das Ciências Sociais I e II (3º e 4º semestres), 

Educação Especial (5º semestre), Antropologia da Educação (6º semestre), Libras (6º semestre), Ciências Sociais para o Ensino Médio (6º 

semestre), Sociologia da Educação (7º semestre), Estágio Curricular Supervisionado A até D (5º à 8º semestre). 
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Bibliografias das 

disciplinas 

As disciplinas possuem bibliografia extensa e, de certa forma, atualizadas, constam livros do ano de 2005, 2006. Algumas disciplinas 

possuem apenas bibliografias básicas. Todas as disciplinas de estágio possuem a mesma bibliografia básica e complementar. 

Avaliação 
Fala sobre avaliação da aprendizagem e desempenho discente com média 7 e 75% de frequência, também avaliação docente e do curso 

feita pelo MEC/Inep. 

Recursos humanos e 

materiais 

De forma bem sucinta o PPC traz que o curso possui recursos humanos com ―relativa suficiência‖, compra de 5000 mil volumes 

bibliográficos, uma FG e um funcionário. 

Adaptação curricular Todos os alunos irão migrar a partir do primeiro semestre de 2015. 

Legislação 
Apresenta os seguintes documentos: Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/2002, Resolução CNE/CES nº 17/2002, Normas de TCC e 

Normas de Estágio Curricular Supervisionado. 

Aspectos gerais, legais e 

imaginários da formação 

docente 

Teve seu PPC aprovado em 2014 e possui CPC 4. Um curso bem estruturado, possui as disciplinas básicas de formação de professores em 

suas versões mais atualizadas que os demais, isso porque é o PPC com aprovação mais recente na instituição. As ementas deste curso nos 

mostram o quanto os demais necessitam de reformulação curricular e atualização de bibliografias e ementas no relativo à educação. Um 

ponto alto é a divisão da disciplina de fundamentos para aprofundamento dos conteúdos, ficando de fora apenas a Filosofia da Educação, 

além disso, a disciplina de Antropologia da Educação está intimamente de acordo com a proposta das novas diretrizes sobre os conteúdos 

obrigatórios, em especial sobre a diversidade e a inclusão. Há uma lacuna na formação em relação às TICs, Filosofia da Educação e 

modalidades, por outro lado, Estágio II prevê inserção no contexto da educação não formal. As práticas diluídas ao longo das disciplinas 

do curso não nos dão um panorama de como acorrem, o PPC não deixa isso claro, mas os estágios ocorrem a partir da segunda metade do 

curso, o que já, em tese, garante a inserção dos estudantes nas escolas.  Este curso apresenta um PPC que valoriza a área específica, mas 

mantém constantemente a discussão com a educação.  
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Após a análise individual dos PPCs, apresentada nas páginas anteriores, buscaremos 

aqui um entrelaçamento dos mesmos para análise conjunta dos itens que compõem tais 

documentos. Isso porque, acreditamos ser possível encontrar importantes significações 

imaginárias que compõem a estrutura dos cursos de licenciatura da UFSM e moldam a 

formação dos professores oriundos desta instituição. Iniciando aqui pela Apresentação dos 

cursos trazidas nos PPCs, momento este que consideramos a porta de entrada das 

licenciaturas, o primeiro contato oficial entre a comunidade, o possível estudante a ingressar 

na universidade e a estrutura e concepções do curso.  

Analisando os PPCs dos vinte e dois cursos de licenciatura, presenciais, da UFSM, 

encontramos em treze apresentações um breve histórico do próprio curso, além de algumas 

menções ao histórico da UFSM, fato que se mostra bastante interessante para que a 

comunidade, ao realizar a leitura do documento, conheça o caminho percorrido na construção 

da formação como ela se encontra atualmente. Acompanhar e valorizar o histórico do curso, 

deixar registrado suas mudanças e ajustes é uma maneira de preservar a memória da formação 

e aqueles que auxiliaram em sua construção. 

Ainda, onze deles mencionam políticas públicas educacionais e, entre os documentos 

mais citados estão as DCNFP (Resolução CNE/PC nº01/2002 e 02/2002), DCN próprias da 

área e LDB (Lei 9.394/1996). No tocante à legislação, achamos oportuno um apanhado geral 

sobre o que rege o curso, especialmente as resoluções próprias para a formação de professores 

nas áreas específicas, documentos estes, geralmente, emitidos pela Câmara de Educação 

Superior. Isso porque o leitor, desde o início, possui uma importante indicação de onde buscar 

maiores informações sobre o porquê de o curso ser estruturado desta forma e não de 

outra – isso no caso dos cursos que obedecem à legislação estabelecida. Entre os demais 

assuntos abordados nas apresentações dos PPCs, em cinco deles estão discussões sobre a 

importância do curso oferecer formação de acordo com a realidade social, além da 

responsabilidade social da formação e da profissão docente, e da importância de o estudante 

do curso ser inserido no meio social das escolas de educação básica.  

Citamos como alguns destaques nas apresentações dos cursos, individualmente, a 

Licenciatura em Dança, ao valorizar a educação comprometida com o sensível. As três 

licenciaturas em Letras por, mesmo se tratando de cursos distintos, com propostas de 

formação distintas, possuírem exatamente o mesmo texto de apresentação. Os dois cursos de 

Licenciatura em Física, que mesmo sendo distintos, um diurno e outro noturno, possuem um 

único PPC que em sua apresentação manifesta no histórico do curso que seus primeiros 

professores não possuíam nenhum tipo de formação pedagógica, muito menos, licenciatura. 
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Além destes, chamou-nos atenção a apresentação do curso de Licenciatura em Pedagogia 

Diurno, que cita a EJA como possibilidade de atuação do licenciado, entretanto, não possui 

disciplina específica para esta modalidade em seu currículo. A Licenciatura em Artes Visuais 

por trazer reflexões de Paulo Freire e valorizar a importância de existirem alunos críticos e 

reflexivos no curso. E a Licenciatura em Teatro que cita o nome dos professores responsáveis 

pela proposta de criação do curso.  

Dentre as apresentações, não observamos um padrão na escolha das informações, o 

que se mantém mais visível são as características dos cursos. Destacamos a predominância 

dos históricos e das legislações, entretanto, fora isso, sobressaem-se escolhas particulares dos 

grupos que compuseram o PPC do curso sobre o que deveria constar na apresentação, desde 

reflexões filosóficas sobre a educação, até a nomeação dos responsáveis pelo feitio do 

documento, passando, tristemente, pelas cópias literais entre os cursos de similar formação. 

De que maneira um curso de licenciatura, que forma para o cuidadoso trabalho na educação, 

pode manter-se com uma apresentação integralmente igual a outros três cursos, sem 

considerar as particularidades da formação específica a que se propõe, ou do seu turno de 

oferta? 

O que leva outro curso a valorizar, já em seu primeiro item o fato de que os primeiros 

professores do curso nem sequer possuíam formação para a docência e mesmo com a limitada 

formação oferecida no curso, seus egressos tiveram importantes colocações na educação? Por 

outro lado, propostas que apresentam um cuidado histórico e, além disso, trazem reflexões 

sobre o campo educacional no tocante à Filosofia e a Sociologia da educação, saltam aos 

olhos e mostram, desde o início o diferencial em alguns dos cursos. No tocante a 

Apresentação, analisamos que alguns cursos ainda precisam se enxergar como um curso de 

licenciatura, que formam professores e estão envolvidos com as ciências humanas, mais 

precisamente com a educação e, a partir disso apresentarem-se com o cuidado e a humanidade 

com que as portas para a educação devem ser construídas.  

Seguindo, falaremos agora sobre a Justificativa presente em cada PPC, momento em 

que os cursos podem defender sua existência, importância educacional e social, e 

permanência. Assim como na Apresentação, onze PPCs mencionam políticas públicas 

educacionais, basicamente os mesmos documentos do tópico anterior, neste caso, acrescido 

pelo Projeto Político Pedagógico da UFSM que, até então, não havia sido citado. Nos chamou 

atenção o fato de dez cursos, neste tópico de forma especial, não justificarem sua existência e 

manutenção, muito pelo contrário, focam apenas na necessidade de justificar o último ajuste 

curricular realizado, o que embasa a atualização do próprio PPC. E, no tocante aos ajustes 
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curriculares as justificativas para atualizações são inúmeras, tais como, evolução da profissão, 

DCNFP (Resolução CNE/CP nº01/2002 e 02/20002), avaliação do MEC/Inep, necessidade de 

estrutura curricular mais dinâmica e cursos que possuíam o mesmo currículo desde 1986.  

Além disso, oito projetos mencionam a história do curso, sua criação, manutenção e 

atualizações curriculares. As modalidades educativas como EJA, Educação Especial e 

Educação Hospitalar compõem a justificativa de cinco cursos. Em cinco cursos, também, 

encontramos embasamentos teóricos, geralmente Paulo Freire, o único que se difere é 

Licenciatura em Educação Física que cita autores como Boaventura de Souza Santos, 

Humberto Maturana e Edgar Morin. E apresentam justificativa com textos literalmente iguais 

os cursos de Licenciatura em Matemática Diurno e Noturno, Física Diurno e Noturno e, 

Letras Inglês, Espanhol e Português.  

Destacamos, entres os vinte e dois cursos, a Licenciatura em Geografia que apresenta 

uma justificativa de vinte páginas divididas entre fundamentação teórica, avaliação 

institucional do curso com gráficos e pesquisas de opinião. Licenciatura em Dança que traz 

uma justificativa bastante pertinente e fala sobre teorias como interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade na formação do professor. Licenciatura em Artes Visuais que segue 

defendendo a necessidade de apropriação do sensível do conhecimento em arte e educação. A 

Licenciatura em Música e a Licenciatura em Educação Física que abordam a questão das 

práticas pedagógicas nos cursos. 

O que deve ser escrito na justificativa de um PPC de licenciatura? A importância da 

formação pedagógica para o trabalho docente, ou a valorização da área específica para a 

formação humana? O desejo de comunidade em habilitar-se em tal graduação, ou as 

legislações e propostas governamentais que levaram a instituição à criação de tais cursos? 

Vimos pouco disso nas justificativas analisadas e a primeira questão se mantém em aberto. 

Entretanto, outras coisas nos surpreenderam positivamente, como no caso da Licenciatura em 

Matemática Diurno que faz a seguinte pergunta/reflexão: ―Qual deve ser o estatuto 

epistemológico da formação inicial de professores de Matemática, em curso de licenciatura, 

na UFSM?‖ (UFSM, 2013, s/p). A questão levantada pelo curso chama atenção no momento 

em que o curso se dispõe a problematizar a formação que ele mesmo oferece e, de certa 

forma, expande esta reflexão a comunidade leitora do projeto, demonstrando preocupação 

com a necessidade de sólida formação para professores egressos do curso. Como este, outros 

cursos que se destacam pelas bem escritas justificativas são: Licenciatura em Educação 

Especial Diurno, Licenciatura em Educação Especial Noturno, Licenciatura em Física Diurno 

e Noturno, Licenciatura em Dança e Licenciatura em Geografia. 
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O terceiro item apresentados nos PPCs dos cursos de graduação da UFSM são os 

Objetivos, e sobre eles nos debruçaremos agora. Imprescindíveis em qualquer curso de 

formação, os objetivos devem demonstrar quais são as intenções da instituição com aquele 

curso, além do porquê e para que ele existe. O Instrumento de Avaliação de Cursos de 

Graduação – presencial e a distância, em sua Dimensão 1 – Organização Didático-pedagógica 

possui um indicador próprio para avaliar o objetivo dos cursos de graduação e consideram 

excelentes aqueles cursos cujo os ―objetivos do curso apresentam excelente coerência, em 

uma análise sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura 

curricular e contexto educacional‖ (MEC/Inep, 2015, p. 5).  

Partindo deste princípio, analisamos que dentre os vinte e dois documentos, nove deles 

mencionam a importância da relação com a sociedade e a responsabilidade social dos futuros 

professores como objetivos da formação, demonstrando a preocupação dos cursos com a 

sociedade. Outros nove fazem reflexões sobre temas como compromisso social, ética, 

responsabilidade e criatividade, destacando a importância de tais elementos na constituição de 

um docente. Além disso, cinco PPCs consideram entre os objetivos a inovação, as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), e a gestão escolar como elementos a 

serem desenvolvidos ao longo da formação.  

Sobre os níveis e modalidades de ensino, as possíveis atuações destacadas estão 

presentes da seguinte forma, três cursos objetivam a atuação específica no Ensino Médio, dois 

mencionam projetos de extensão, outros dois em programas de pós-graduação na área 

específica, mais dois em projetos de ensino nas escolas. Quatro projetos tem o objetivo de 

formar profissionais para atuarem nos diversos níveis e modalidades da Educação Básica 

como um todo e outros quatro mencionam de forma genérica o objetivo de desenvolver as 

habilidades e competências do profissional professor em seus estudantes.  

Destacamos especificamente o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, que 

possui objetivos bastante similares as do curso de bacharelado e não fala em educação nem 

em profissão docente. Licenciatura em História que utiliza ao longo do PPC a expressão 

―historiadores licenciados‖, não diz ―professores de história‖. Licenciatura em Teatro que 

foca na formação de um professor para além da sala de aula, profissional que colabore na 

articulação entre escola/comunidade/sociedade. Licenciatura em Química que objetiva formar 

um profissional capaz de construir ideias novas e utilizá-las para resolver problemas 

decorrentes do cotidiano.  

Além desses, os cursos de Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Ciências Sociais 

e Licenciatura em Dança apresentam objetivos bastante limitados no âmbito da profissão 
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docente e focam basicamente nas especificidades da área específica. E Licenciatura em Física 

Diurno e Noturno, as três Licenciaturas em Letras, Licenciatura em Matemática Diurno e 

Noturno e Licenciatura em Pedagogia Diurno e Noturno possuem objetivos iguais em ambos 

os projetos, mesmo que os cursos apresentem distinções em suas matrizes, ementas e corpo 

docente, ou seja, não são os mesmos cursos. 

Os cursos de licenciaturas da UFSM, em seus objetivos, a partir de nossa análise 

deixam a desejar em relação ao perfil profissional almejado para o egresso do curso, bem 

como em relação as possibilidades de atuação deste, a partir de sua formação. A atuação 

consciente e competente nos diversos níveis e modalidades da educação deveriam ser um dos 

principais focos dos cursos de licenciatura, visto que a educação, bem como a possibilidade 

de atuação do profissional licenciado vai muito além do ensino regular da educação básica. 

Sentimos falta, também, da menção a expansão para a educação não-escolar, mesmo que 

vários cursos mencionam a importância da relação do profissional com a sociedade. A gestão 

escolar é outro ponto pouco explorado nos objetivos, o que reflete na pouca discussão sobre 

isso ao longo do curso e no despreparo dos professores para atuarem enquanto gestores nas 

escolas em que futuramente se inserem. Como ponto positivo, destacamos, a ideia de 

formação para a ética, responsabilidade social e compromisso com a educação que é 

apresentada e discutida em alguns cursos com significativa atenção.  

Na sequência da estrutura dos PPCs está o tópico correspondente ao Perfil desejado 

do formando, reflexão esta, vista por nós, como um dos pontos mais importantes da estrutura 

da formação. Isso porque, ter delineado com qualidade tal perfil, é o que dá subsídios para a 

composição dos currículos dos cursos e neles, o que é mais, ou menos, valorizado, é o que 

entra como foco principal e até o que é deixado de fora da formação. Saber que tipo de 

professor os cursos de licenciatura desejam formar diz muito sobre os próprios cursos e, de 

certa forma, define o professor que chegará aos bancos escolares após a passagem pela 

UFSM. Este também é um indicador específico na Dimensão 1 do Instrumento de Avaliação 

de Cursos de Graduação, e analisa de que forma o perfil profissional desejado para o egresso 

expressa suas competências.  Neste item, encontramos em onze PPCs que o perfil desejado de 

formando deve ser composto por características como, formação científica e humana, visão e 

postura crítica, atitude reflexiva e questionadora, atuação dinâmica, compromisso e 

responsabilidade ética, política e social, contribuição com a realidade e oportunidade para 

vivências emancipatórias. Modos de agir importantes para a profissão e que estão de acordo 

com o exposto pela Resolução CNE/CP nº 02/2002 neste quesito. Além disso, dez cursos 

desejam formar profissionais preparados para atuar na Educação Básica, em seus diversos 

níveis e modalidades de ensino, bem como na pesquisa e na extensão e espaços de educação 
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formal e não formal. Este fato nos deixou esperançosos em relação ao perfil desejado, ao 

mesmo tempo em que contradiz o exposto nos objetivos, os quais trazem uma expectativa de 

formação menos ampla.  

Ainda, sobre fazer referência ao desenvolvimento de habilidades e competências do 

profissional professor. Cinco fazem alusão a dinâmica de ensino e aprendizagem no perfil 

desejado do formando, bem como aspectos de avaliação, planejamento e práticas. Três cursos 

trazem a importância da formação continuada e da avaliação da atuação como uma 

característica desejada. E outros três expõem as Diretrizes Curriculares Nacionais específicas 

para a formação na área como o foco no perfil desejado do formando.  

Como apontamentos específicos o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas segue 

focando sua base teórica na formação do bacharel, pouco atendendo as demandas da 

educação. O curso de Licenciatura em Educação Física expande as possibilidades do perfil 

destacando a importância da leitura sobre a complexidade, autopoiesis, e, sensibilidade na 

ação e práticas humanitárias. Os cursos de Licenciatura em Pedagogia Diurno e de Educação 

Especial Diurno e Noturno valorizam a formação de um profissional que auxilie os demais 

trabalhadores da educação e saiba trabalhar em equipe. Ao passo que Licenciatura em 

Filosofia e Licenciatura em Letras Espanhol preveem a formação de um docente capaz de 

transferir conhecimentos e conteúdos. 

Ademais, Licenciatura em Geografia expressa que a formação é desenvolvida ―para 

que este possa desempenhar sua profissão com sucesso, eficiência e espírito crítico, atuando 

na área do ensino e de pesquisa, como professor e pesquisador na Educação Básica‖ (UFSM, 

2003, s/p). Licenciatura em Química traz no perfil que o egresso terá uma formação 

generalista e ampla com o enfoque na educação e na resolução de problemas. E Licenciatura 

em Dança foca a formação do egresso no trabalho para a efetivação da inclusão da dança na 

escola. 

Sobre este mesmo aspecto, consta no Plano de Desenvolvimento Institucional da 

UFSM (PDI 2016-2026) que,  

O estudante egresso da Universidade Federal de Santa Maria deve ser um cidadão 

capaz de um envolvimento importante no quadro de mudanças sociais. A formação 

acadêmica deve contribuir para desenvolver a capacidade empreendedora e de 

inovação, dando condições para que o acadêmico não apenas exerça uma profissão, 

mas vá além, identificando questões relevantes a sua volta e avaliando diferentes 

posições a fim de atuar na resolução dos problemas. Deve dar a ele também a 

clareza de que, sendo formado em uma instituição pública, desta recebe a 

qualificação necessária para, através de suas ideias e seu trabalho, beneficiar a 

sociedade. A formação não é, no caso, apenas uma forma de defender os próprios 

interesses, mas antes de tudo uma forma de contribuir para resolver problemas que 

dizem respeito a outras pessoas (UFSM, 2016, p. 139). 
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Neste cenário, observamos a pluralidade de expectativas frente a formação dos 

professores nos diversos cursos de licenciatura analisados, assim como nos demais tópicos, 

não há um padrão, o que encontramos é a multiplicidade decorrente da possível falta de 

diálogo entre os cursos. Vários pontos sinalizados no PDI podem ser visualizados nos PPCs 

dos cursos, entretanto, o cenário educacional em alguns momentos fica fragilizado frente a 

área específica mais uma vez, apontando fragilidades na base que compõem os cursos que 

visam formar profissionais para atuarem na educação.  

Seguindo esta mesma linha, encontramos o tópico Áreas de atuação do egresso dos 

cursos de licenciatura, ou seja, quais são as possíveis atividades a serem desenvolvidas pelos 

profissionais licenciados, em quais espaços, com qual público. Dos vinte e dois cursos, onze 

deles preveem como área de atuação a docência nos diferentes níveis e modalidades da 

Educação Básica, bem como no Ensino Superior, entretanto, não destacam quais modalidades, 

o que seria bastante importante, para que fosse possível o leitor leigo visualizar a 

possibilidade de atuação na Educação Escolar Indígena, Educação Especial, Educação de 

Jovens e Adultos, Educação do Campo e Educação Profissional. 

Neste cenário, três cursos mencionam, o Ensino Médio como única área de atuação 

possível do licenciado, o que é um grave equívoco na compreensão da profissão docente. Por 

outro lado, outros três ampliam as possibilidades mencionando ensino, pesquisa e extensão 

como campo de atuação do licenciado. Ainda, os três cursos de Licenciatura em Letras, 

Licenciatura em Educação Especial Diurno e Noturno, Licenciatura em Matemática Diurno e 

Noturno e Licenciatura em Educação Física, expandem significativamente a área de atuação 

dos egressos para locais como cursos de línguas, empresas diversas, jornais, editoras, classe 

hospitalar, sala de recursos, projetos e consultorias, como também, secretarias municipais, 

estaduais e nacionais voltadas a área da educação física. 

Como situações específicas, destacamos o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas que apresenta as áreas de atuação do bacharel em detrimento das do professor. 

Licenciatura em Pedagogia Diurno e Noturno que além da docência focam a possibilidade de 

atuação na gestão escolar, o que os outros cursos não consideram. E Licenciatura em Dança, 

Licenciatura em Música e Licenciatura em Teatro que veem os grupos de terceira idade como 

possível campo de atuação para seus egressos. No PPC de Licenciatura em Geografia este 

tópico está em branco.  

Aqui, no quinto tópico, os PPCs passam a ficar cada vez mais sucintos. Conseguimos 

observar características do que seria um padrão formativo dos cursos da UFSM no que diz 

respeito a atuação nos diversos níveis e modalidades da Educação Básica, entretanto, nos 
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questionamos se há uma real preocupação com esta ampla formação. Veremos mais adiante 

nos currículos dos cursos que níveis e modalidades são pouco discutidos nas disciplinas, por 

isso já antecipamos nossa ressalva frente a possibilidade de tais campos de atuação estarem 

sendo apresentados nos PPCs sem a real efetivação de tais discussões ao longo da formação. 

Esta preocupação nos acompanhará até o final desta tese e será posta a prova, na medida do 

possível, no próximo capítulo aonde dialogamos com os estudantes dos semestres finais dos 

cursos.  

Um tópico bastante importante e definidor da formação desenvolvida nos cursos é o 

Papel dos docentes, entretanto, na maioria dos PPCs é pouco explorado.  O MEC/Inep, 

quando avalia os cursos de graduação, possui uma das três dimensões do processo 

especificamente voltada ao corpo docente, no qual avalia a atuação do Núcleo Docente 

Estruturante e do Coordenador do Curso, a experiência profissional na área e no magistério da 

educação básica e superior, a titulação do corpo docente com ênfase para o percentual de 

doutores, o regime de trabalho do corpo docente e do Coordenador do Curso, o 

funcionamento do Colegiado do Curso e as produções científicas, culturais, artísticas ou 

tecnológicas do corpo docente nos últimos três anos. Pelo destaque dado na avaliação dos 

cursos ao papel dos professores que atuam nos mesmos, percebe-se a importância dos 

docentes para a existência, manutenção e qualidade do curso, afinal, são eles os maiores 

responsáveis pelas dinâmicas que envolvem o cotidiano das licenciaturas, ocupam espaços de 

gestão do curso e convivem diariamente com os estudantes em formação. 

Em meio a isso, de que forma os PPCs apresentam as atribuições de seus professores? 

De modo bastante sucinto esta questão é trazida nos documentos, entres os vinte e dois 

cursos, sete deles, ao falarem sobre o papel dos docentes, lhes atribuem responsabilidades 

como instigar a flexibilização curricular e atividades extracurriculares, atuar efetivamente em 

departamentos, solicitação de bolsas, orientações, programas de pós-graduação, ensino, 

pesquisa, extensão, núcleos e colegiados, revisar periodicamente o PPC e suas disciplinas, 

bem como respeitá-lo. Outros cinco se referem a termos como docentes, profissionais éticos, 

críticos, cidadãos, criativos, com responsabilidade social, com capacidade de tomada de 

decisão e trabalho interdisciplinar.    

Dois PPCs destoam do propósito deste tópico, privilegiando práticas laboratoriais, em 

detrimentos de docentes e apresentando apenas um pequeno currículo de cada docente do 

curso. No curso de Licenciatura em Geografia este tópico está em branco e os cursos de 

Licenciatura em Física, diurno e noturno, Licenciatura em Letras, Inglês, Espanhol e 

Português, Licenciatura em Matemática, diurno e noturno, Licenciatura em Educação 
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Especial, diurno e noturno e Licenciatura em Pedagogia, diurno e noturno, possuem 

conteúdos idênticos. A partir disso, pensamos que o que está escrito no documento não define 

como os docentes atuam no curso, entretanto, é o reflexo do cuidado dos mesmos com a 

concepção da formação como um todo.  

Na ótica deste cuidado, encontramos nos cursos de Licenciatura em Física, diurno e 

noturno a seguinte frase ―os docentes tem também um papel fundamental na luta contra o 

analfabetismo cientifico e cultural, gerador e perpetuador de atraso intelectual e econômico e 

também subserviência‖ (UFSM, 2005, s/p). Outro destaque está em Licenciatura em 

Matemática, diurno e noturno, que atribui ao professor, a responsabilidade pela coerência 

entre formação oferecida e a prática esperada do futuro professor. Reflexões como esta são 

vistas por nós como flores nos desertos, pois, em meio a tantas falas de senso comum, 

perceber alguns pontos que se destacam pela originalidade nos PPCs nos mostra que há 

profissionais que pensam em construir o novo na educação.  

Há também, cursos de valorizam as metodologias e práticas dos docentes neste tópico, 

focando o papel do professor na relação entre ensino e aprendizagem, em alguns momentos 

ampliando para a pesquisa e extensão. É o caso dos cursos de Licenciatura em Sociologia, 

Licenciatura em Música, bem como, Licenciatura em Filosofia que escreve neste tópico 

apenas uma frase justificando que esta questão está descrita nas ―estratégias pedagógicas‖ 

entendendo que estes dois elementos são indissociáveis. 

Realizando uma leitura dos documentos oficiais da UFSM, consta em seu Projeto 

Político Pedagógico (UFSM, 2000) que o papel dos docentes envolve o comportamento e 

atitudes que o docente deve assumir, no desempenho de suas funções no âmbito de cada 

Curso, com vistas à efetivação do Projeto Pedagógico do Curso. Em alguns momentos 

percebemos esta proposta nos projetos, em outros apenas alguma parte é comentada, ou 

nenhuma delas. Nossa análise é que não há um padrão, também no que diz respeito a 

discussão do papel dos docentes nos cursos, além disso, não fica claro que todas as 

licenciaturas possuem NDEs constituídos, fato que deveria estar informado, entre outros 

tópicos, especialmente neste.  

O Núcleo Docente Estruturante é uma proposição criada pela Portaria 

MEC nº 147/2007 com o intuito de qualificar o envolvimento dos professores nos processos 

de concepção, consolidação e atualização dos cursos de graduação. A partir disso, a Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, interpreta a existência dos NDEs 

da seguinte forma,  



217 

 

A ideia surge da constatação de que um bom curso de graduação tem alguns 

membros do seu corpo docente que ajudam a construir a identidade do mesmo. Não 

se trata de personificar um curso, mas de reconhecer que educação se faz com 

pessoas e que há, em todo grupo social, um processo de liderança que está além dos 

cargos instituídos. Se a identidade de um curso depende dessas pessoas que são 

referências, tanto para os alunos como para a comunidade acadêmica em geral, é 

justo que se entenda e se incentive o reconhecimento delas, institucionalmente, para 

qualificar a concepção, a consolidação e, inclusive, a constante atualização de um 

projeto pedagógico de curso. Com isso se pode evitar que os PPCs sejam uma peça 

meramente documental (CONAES, 2010, p. 1). 

Na verdade, quem propõe o PPC e suas reformas curriculares é o Núcleo Docente 

Estruturante, o NDE do curso. Claro que ele vai ser acompanhado pelo Colegiado do Curso 

porque posteriormente ele vai aprovar este projeto, mas o NDE é quem trabalha com isso. Ao 

questionarmos a CADE sobre isso, se todos os cursos possuem NDE ativo, a resposta foi ―tem 

que ter, legalmente, tem que ter‖. Não satisfeitas com a resposta, questionamos o porquê de 

pouquíssimos cursos mencionarem a existência do Núcleo em seus PPCs.  

Sim, ele não é muito mencionado porque, na verdade foi ele que organizou, então, 

no PPC não tem um local muito específico. Tem alguns cursos que eles gostam de 

mencionar que foi o NDE que fez, que pensou a reforma curricular, porque o PPC 

não é feito só pelo NDE você tem que envolver a comunidade acadêmica que faz 

parte daquele curso, os professores, enfim, todo mundo que vai levar aquele projeto 

a frente (TAE/CADE/UFSM, 2016). 

Compreendemos a posição da CADE e concordamos que um curso não é constituído 

apenas pelas ideias do NDE, entretanto, considerando que dos vinte dois cursos de 

licenciatura, oito deles possuem PPC anteriores à 2007, ano de criação da lei sobre os núcleos, 

seguimos a incerteza da existência de tais órgãos nos cursos. Contudo, analisamos nos PPCs 

inúmeros papeis destinados aos docentes, mas avaliamos que tal tópico poderia ser mais 

explorado por se tratar daquelas que no cotidiano do curso o (re)criam. 

Entrelaçado ao papel dos docentes, seguimos para o próximo tópico dos PPCs, que são 

as Estratégias Pedagógicas, ou seja, local destinado ao planejamento de atividades que 

envolvam docentes, discentes, corpo técnico e administrativo, na perspectiva da efetivação 

dos objetivos do curso, segundo o PPP da UFSM (2000). Neste sentido, dos vinte e dois PPCs 

analisados, treze deles trazem a valorização do ensino, pesquisa e extensão como estratégia 

pedagógica, valorizando o envolvimento coletivo. Dez projetos mencionam as ACGs, DCGs e 

flexibilização curricular e seis apresentam reflexões sobre a formação de um profissional, que 

compreenda as dimensões sócio-políticas, técnica científicas e técnico profissionais, seja 

ético, autônomo, crítico, criativo e humano, como estratégia pedagógica.  
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Além destes, cinco PPCs mencionam elementos como avaliação do curso, avaliação 

da aprendizagem, metodologias, conhecimentos e qualificação dos docentes e recursos 

tecnológicos como pontos importantes. Cinco também veem a integração com o bacharelado, 

ou seja, uma base inicial comum aos dois cursos, como estratégia pedagógica importante. E 

cinco mencionam as práticas enquanto componentes curriculares. Este último é visto por nós 

como uma potencialidade na formação de professores que se demonstrou frágil na análise dos 

cursos, fato que discutiremos no próximo tópico. Outras recorrências em estratégias 

pedagógicas são, organização curricular citada em quatro PPCs e a disciplina de Libras 

acrescentada ao currículo de forma semipresencial em outros quatro.  

O acréscimo da disciplina de Libras nos currículos dos cursos se deu pelo 

cumprimento de Decreto nº 5.626/ 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº10.098/2000. Ou seja, a partir 

de 2005 nenhum curso de licenciatura poderia deixar de ofertar Libras como componente 

curricular obrigatório.  

CAPÍTULO II 

DA INCLUSÃO DA LIBRAS COMO DISCIPLINA CURRICULAR 

        Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e 

superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e 

privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

        § 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o 

curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o 

curso de Educação Especial são considerados cursos de formação de professores e 

profissionais da educação para o exercício do magistério. 

        § 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 

cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da 

publicação deste Decreto. 

Segundo análise realizada nas matrizes curriculares dos cursos, a UFSM ainda possui 

oito cursos de licenciatura que não dispõe de Libras na formação inicial de professores. Este 

também foi um fato que questionamos na entrevista com a CADE. Nosso questionamento foi 

sobre o porquê de ainda existirem cursos que não apresentam a disciplina em seu currículo, 

visto que o decreto já possui mais de dez anos.  

Sim, todos os cursos sabem que é necessário que tenha a disciplina de Libras como 

componente curricular obrigatório, ou seja, não pode ser DCG nem de outra forma 

atendida, nos cursos de licenciatura e Fonoaudiologia. Foi feita uma ―mini reforma‖ 

para que todos estes cursos, todos entraram neste ―pacote‖, porque quem oferta esta 

disciplina é o Departamento de Educação Especial da Universidade. Então, em 2011 

foi feita uma adequação de quase todos os cursos de licenciatura para que 

atendessem a esta legislação, mas teve alguns cursos que não, eu não sei porque, 

porque eu não estava aqui, eu entrei no final de 2011, teve alguns cursos que não 

atualizaram no PPC, mas eles têm a oferta obrigatória sim (TAE/CADE/UFSM, 

2016).  
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Desta forma foi possível constatar que mesmo tendo havido um movimento, seis anos 

após o Decreto, alguns cursos ainda não aderiram a oferta de disciplina de Libras. Frente a 

isso reiteramos o questionamento perguntando se, atualmente, é possível que todos os cursos 

possuam Libras, mas alguns deixam de detalhar em seu currículo. 

Sim, todos eles têm. Aí agora veio também uma solicitação do MEC para informar 

se todos os cursos têm ou não Libras e nós fomos nos informar sobre isso, e 

realmente tem, consta no DERCA, no sistema, no SIE, que tem a oferta da 

disciplina, mas não está atualizado no PPC. Então, com esta Resolução CNE/CP n° 

02/2015, que as licenciaturas terão que passar por reformas, terão que se adequar a 

3200 horas todas elas, nós achamos por bem esperar e atualizar todas numa mesma 

leva (TAE/CADE/UFSM, 2016). 

Frente a afirmação de que todas as licenciaturas possuíam disciplina de Libras em seus 

currículos, mesmo as que não mencionam na matriz curricular do PPC surgiu outra questão, 

pois se isso fosse possível, as cargas horárias dos cursos estariam erradas no sistema E-mec, 

pois faltariam estas horas dedicadas à Libras. Em busca de maiores esclarecimentos 

conversamos com alguns estudantes formados no curso de Licenciatura em Filosofia no ano 

de 2015, estes colegas professores gentilmente nos mostraram seus históricos escolares de 

graduação que comprovaram que não cursaram a disciplina de Libras em momento algum de 

sua formação. Ou seja, mesmo frente às inúmeras discussões sobre a seriedade das reflexões 

sobre educação especial na formação de professores e a crescente importância dada ao estudo 

de Libras nos cursos de graduação, ainda existem cursos que ignoram tais normativas e 

formam professores sem atender o que há muito tempo é uma exigência básica.  

Após este parêntese, voltando a discussão das Estratégias Pedagógicas descritas nos 

PPCs dos cursos, destacamos como muito bem escritas as estratégias nos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia Diurno e Noturno, Licenciatura em Educação Especial Noturno, 

Licenciatura em Filosofia e Licenciatura em História, estas últimas duas divide o tópico entre 

docentes, discentes, técnicos, coordenação e colegiado e trazem as atribuições de cada 

segmento. Nos chamou atenção o curso de Licenciatura em Geografia que apresenta este 

tópico em branco, e os cursos de Licenciatura em Educação Especial Diurno que vê na 

avaliação institucional uma estratégia importante e a Licenciatura em Educação Física que 

aponta o egresso como chave para reconhecimento e crescimento do curso. Além disso, a 

Licenciatura em Matemática Diurno e Noturno focam suas estratégias nos programas como 

PIBID, PET, PIT, Prolicen. 

De fato, é um grande desafio descrever as estratégias pedagógicas que compõem o 

universo de um curso de formação de professores, entretanto muitos projetos nos mostram a 
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diversidade de metodologias e pessoal envolvido como definidores. Também, destacamos 

positivamente aqueles que veem nas avalições institucionais, nos egressos e no cumprimento 

da legislação vigente uma maneira de qualificar a formação oferecida. Em momentos como 

este é possível analisar a instituição em sua forma teórica, como no papel as estratégias são 

expostas, fato que nos dará subsídios para a composição do subcapítulo seguinte no qual 

apresentaremos as falas dos estudantes sobre sua formação.  

Logo após a explanação das estratégias pedagógicas dos cursos encontramos o tópico 

destinado do Currículo, que aqui dividiremos para discussão em três outros tópicos, 

iniciando com Estrutura Curricular. 

Para realizarmos a análise da estrutura curricular dos cursos, tomamos como 

documento base a Resolução CNE/CP nº01/2002 e Resolução CNE/CP nº02/2002, sendo 

estes os documentos vigentes quando a última matriz curricular dos vinte e dois cursos foi 

aprovada. Além disso, consideraremos também a Resolução CNE/CP nº01/2006 que institui 

as diretrizes nacionais para cursos de Licenciatura em Pedagogia. As demais resoluções 

específicas dos cursos não entram nesta apreciação por se tratarem de documentos emitidos 

pela Câmara de Educação Superior (CES) e não pelo Conselho Pleno (CP), ou seja, são 

subordinadas às inicialmente citadas.  

Segundo a Resolução CNE/CP nº 02/2002 (p. 01), que institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior, os cursos devem ter o seguinte formato.  

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada 

mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas 

quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, 

as seguintes dimensões dos componentes comuns: 

I – 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 

longo do curso; 

II – 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início 

da segunda metade do curso; 

III – 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico cultural; 

IV – 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-

culturais. 

Em nossa concepção as resoluções CNE/CP 01 e 02 de 2002 não indicam a melhor 

forma possível de um curso de licenciatura ser organizado, entretanto, por se tratar de uma 

legislação vigente por mais de uma década, deveria ter sido considerada em todas as reformas 

curriculares realizadas nos cursos. Na análise que fizemos das resoluções, consideramos baixa 

a carga horária de 2800 horas para um curso que forma professores, bem como as 1800 para 
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os conteúdos curriculares de natureza científico cultural. Sabemos que a docência, requer 

maior preparo, estudos e experiências práticas. Em relação aos estágios e práticas enquanto 

componentes curriculares acreditamos que as 400 horas estabelecidas estão de acordo com a 

necessidade da formação, entretanto, como veremos mais adiante, na prática mesmo os 

estudantes vão para as salas de aula por uma ínfima parte deste tempo previsto e, geralmente, 

nos semestres finais dos cursos. Partimos então para a análise das vinte e duas licenciaturas 

ofertadas pela UFSM e suas estruturas curriculares. 
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ESTRUTURA  CURRICULAR DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UFSM 

CURSO Ano 
CH 

Total 

(2.800 horas) 

CH 

Conteúdos 

curriculares de 

natureza 

científico-

cultural 

(1.800 horas) 

CH 

Prática como 

componente 

curricular 

(400 horas) 

CH 

Estágio Curricular 

Supervisionado 

(400 horas) 

CH 

Atividades 

acadêmico–

científico-

culturais 

(200 horas) 

CH 

Formação Pedagógica 

(1/5 da CH total) 

Artes Visuais 2004 3285 horas 2385 horas 285 horas 405 horas 210 horas 657horas/360horas  

Ciências Biológicas 2005 2925 horas 1905 horas 405 horas 405 horas 210 horas 585horas/285horas   

Dança 2013 2900 horas 1905 horas 390horas 405 horas 200 horas 580horas/315horas 

Educação Especial D 2008 3120 horas 2505 horas ? 450 horas 165 horas 624horas/2505horas 

Educação Especial N 2009 3220 horas 2655 horas ? 405 horas 160 horas 644horas/2655horas 

Educação Física 2005 3090 horas 2070 horas 405 horas 405 horas 210 horas 618horas/630horas 

Filosofia 2004 2815 horas 2185 horas 0 horas 420 horas 210 horas 563horas/385horas 

Física D 2005 3120 horas 2070 horas 405 horas 405 horas 240 horas 624horas/285horas 

Física N  2005 3120 horas 2070 horas 405 horas 405 horas 240 horas 624horas/285horas 

Geografia 2003 3590 horas 2970 horas ? 420 horas 200 horas 718horas/405horas 

História  2004 3840horas 3015 horas 195 horas 420 horas 210 horas 768horas/450horas 

Letras Espanhol 2011 3240 horas 2610 horas ? 420 horas 210 horas 648horas/330horas 

Letras Inglês 2011 3270 horas 2640horas ? 420 horas 210 horas 654horas/330horas 

Letras Português  2011 3300 horas 2670horas ? 420 horas 210 horas 660horas/435horas 

Ciências Sociais 2014 2810 horas 1790 horas 400 horas 420 horas 200 horas 562horas/420horas 

Matemática D 2013 3045 horas 2010 horas 420 horas 405 horas 210 horas 609horas/360horas 

Matemática N 2014 3045 horas 2010 horas 420 horas 405 horas 210 horas 609horas/360horas 

Música 2011 3525 horas 2505 horas 405 horas 405 horas 210 horas 705horas/405horas 

Pedagogia D 2007 3255 horas 2550 horas 300 horas 300 horas 105 horas 651horas/25500horas 

Pedagogia N 2007 3225 horas 2550 horas 270 horas 300 horas 105 horas 645horas/2550horas 

Química  2012 3420 horas 2475 horas 405 horas 420 horas 120 horas 684horas/405horas 

Teatro 2009 2915 horas 1890 horas 420 horas 405 horas 200 horas 583horas/300horas 
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Em relação a carga horária total dos cursos que, segundo a Resolução 

CNE/CP nº02/2002 deve ser de, no mínimo, 2800 horas, observamos que todos os cursos se 

organizaram em torno desta exigência. Indo das justas 2810 horas da Licenciatura em 

Ciências Sociais até às 3840 horas da Licenciatura em História. Entretanto, as novas DCNFP, 

Resolução CNE/CP nº02/2015, trazem que tais cursos, a partir de agora devem ter, no 

mínimo, 3200 horas de efetivo trabalho acadêmico. Desta forma, onze, dos vinte e dois 

cursos, terão que realizar ampliação da carga horária total para atenderam a legislação atual.  

Sobre a carga horária destinada aos conteúdos curriculares de natureza científico-

cultural, apenas o curso de Licenciatura em Ciências Sociais descumpre tal normativa. Os 

demais cursos variam entre as 1890 horas da Licenciatura em Teatro e as 3015 horas da 

Licenciatura em História. Como já havíamos mencionado anteriormente, achamos baixo o 

número de horas destinadas aos estudos teóricos nos cursos de licenciatura, entretanto, 

acreditamos que a Resolução CNE/CP nº02/2015 apresenta um ganho nesta questão ao 

instituir carga horária mínima de 2200 horas para tal finalidade. Neste sentido, frente a nova 

orientação, treze cursos terão que se adaptar, ampliando as horas destinadas aos conteúdos 

curriculares.  

Chegamos a um ponto frágil da formação de professores ofertada pela UFSM no 

momento em que analisamos mais de perto as cargas horárias dos cursos de licenciatura 

destinadas a Prática enquanto componente curricular (PeCC). Isso porque, pela Resolução 

CNE/CP nº02/2002 o tempo destinado as vivencias práticas articuladas às teorias e anteriores 

ao estágio, deve ser de 400 horas, fato reiterado pela Resolução CNE/CP nº02/2015, por se 

tratar de grande importância. Entretanto, nove cursos descumprem tal indicativo, sendo que 

quatro deles ignoram totalmente tal requisito.  

No cômputo das PeCCs encontramos diversas maneiras de associá-las as matrizes 

curriculares dos cursos. Alguns cursos, mais precisamente dez deles, distribuem as práticas 

em disciplinas separadas, específicas para tal experiência de articulação entre teorias e 

práticas, tais como, Licenciatura em Artes Visuais, Licenciatura em Dança, Licenciatura em 

Física, diurno e noturno, Licenciatura em História, Licenciatura em Matemática, diurno e 

noturno, Licenciatura em Pedagogia, diurno e noturno, e Licenciatura em Teatro. Valorizamos 

tais iniciativas porque elas resguardam a efetiva prática a ser vivenciada ao longo de todo o 

curso. 

Outros cursos destinam uma parte das cargas horárias total de suas disciplinas para tal 

fim, ainda alguns na matriz curricular apresentam em separado a parte de PeCC presente nela, 

em outro momento da matriz curricular. São eles, Licenciatura em Ciências Biológicas, 
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Licenciatura em Educação Física e Licenciatura em Química. Ressaltamos também a 

Licenciatura em Música que adotou ambas as metodologias, algumas disciplinas são 

específicas para PeCC e o restante da carga horária é compartilhada com disciplinas 

curriculares. Vemos em tais cursos um movimento em prol do cumprimento a legislação, 

mesmo que em alguns deles a efetiva prática possa ser suprimida aos conteúdos teóricos com 

os quais dividem os componentes curriculares.  

Um terceiro bloco de cursos, organizou a prática enquanto componente curricular em 

sua estrutura curricular da seguinte forma, eles possuem eixos na estrutura curricular que 

fazem menção a PeCC, ou possuem exatamente este nome, entretanto, não destacam a carga 

horária destinada a prática. É o caso da Licenciatura em Educação Especial, diurno e noturno, 

Licenciatura em Geografia e Licenciatura em Letras, português, espanhol e inglês. 

Acreditamos que tais cursos descumprem a legislação vigente, pois a proposta da PeCC é 

assegurar a interação com a prática da educação ao longo de toda a formação, entretanto, no 

momento em que eles não sinalizam aonde e quando isso ocorre, efetivamente, deixam aberto 

para que a prática não ocorra e eles, ao mesmo tempo, não sejam cobrados de que ela não 

existe prevista no curso. Chegamos a esta conclusão no momento em que realizamos a leitura 

das ementas das disciplinas sinalizadas como contendo PeCC em todos os cursos e a prática 

não é mencionada nem na ementa nem nos conteúdos.  

Ainda em relação as PeCCs, destacamos o curso de Licenciatura em Filosofia que não 

faz nenhuma alusão às práticas em seu currículo, descumprindo totalmente a legislação. Neste 

cenário nos preocupa a perda de espaço das reflexões práticas sobre o ensino nos cursos de 

licenciatura. A denúncia que fazemos neste ponto é a de que é indispensável uma revisão 

desta questão nos currículos dos cursos, isso porque as práticas auxiliam na formação de um 

estudante mais seguro e consciente dos desafios que serão vivenciados no estágio 

supervisionado e, posteriormente, na profissão. Durante a entrevista com a CADE/UFSM, o 

assunto das PeCCs não ficou de fora, a resposta ao questionamento sobre porque não 

encontrávamos as PeCCs em todos os PPCs foi a seguinte.  

É que é assim ó, como é organizada a distribuição da carga horaria, antes de 2015, 

nós tínhamos as 1.800 horas de conhecimento técnico-científico, as 400 horas de 

prática, as 400 horas de estágio, mais 200 horas de ACGs, atividades 

complementares, isso fecharia então, 2.200 horas. Essa prática aqui (400 horas de 

prática enquanto componente curricular), a gente coloca ela aqui (dentro das 1.800 

horas de conteúdos de conhecimento técnico-científico), ela não, alguns currículos 

ou alguns cursos, preferem destacar estas práticas em disciplinas mesmo, outros 

preferem diluir isso, é o que maioria dos cursos fazem, porque, aqui nestas 1.800 

horas tem as práticas que são próprias da profissão, mas nós também podemos 

colocar estas 400 horas aqui como práticas educativas. Aí, é claro, que a gente olha a 

ementa, o programa, se está contemplando, se não é apenas a prática específica da 
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profissão. Porque nesta Resolução nº 02/2015 agora, nós também temos isso, estas 

2.200 horas de conhecimento técnico-científicos, divididos naqueles núcleos um e 

dois, então, naqueles núcleos nós também estamos colocando aquelas 400 horas de 

práticas diluídas dentro. Nós temos, prática educativa sobre legislação ambiental, 

sobre relações étnico-raciais que nós não podemos escapar de ter uma prática 

educativa neste sentido, e eles estas nos núcleos um e dois que estão perfazendo 

aquele total de 2.200 horas (TAE/CADE/UFSM, 2016). 

Desta forma, compreendemos que nos cursos de licenciatura da UFSM, pela 

interpretação e orientação da CADE, as PeCCs podem, ou não, serem diluídas dentro da carga 

horária destinada aos conteúdos curriculares de natureza científico-cultural. E, por mais que 

não concordemos com tal interpretação, isso porque a legislação separa em grupos diferentes, 

respeitamos o posicionamento da instituição que vêm formando professores há muitas 

décadas. Na sequência de nossa conversa, TAE/CADE/UFSM salienta que não há como ter 

certeza de que as PeCCs acontecem ou não, porque os professores possuem autonomia 

didática e que a CADE orienta que todos os PPCs tragam sinalizado aonde contemplam as 

quatrocentas horas destinadas as práticas. 

Seguindo em nossas análises, em relação ao Estágio Curricular Supervisionado, todos 

os cursos contemplam a carga horária prevista na legislação para tal componente curricular, 

que são 400 horas a partir do início da segunda metade do curso. Entretanto, sobre o início do 

estágio, em seis cursos os estudantes vivenciam tal situação apenas no último ano do curso, 

alguns até, apenas, no último semestre, como na Licenciatura em Pedagogia diurno. Os 

demais cursos são, Licenciatura em Matemática, diurno e noturno, Licenciatura em Filosofia, 

Licenciatura em Pedagogia noturno e Licenciatura em Educação Especial noturno. 

Destacamos ainda o curso de Licenciatura em Geografia que apresenta em sua matriz 

curricular um núcleo nomeado de Estágio Supervisionado que traz disciplinas desde o 

segundo semestre do curso, indo até o oitavo, o que nos parece uma mescla do previsto na 

PeCC com os estágios. Os outros quinze cursos estão de acordo com a legislação e organizam 

seus estágios em componentes curriculares específicos a partir da segunda metade do curso.  

Outro elemento que compõem os cursos de licenciatura são as Atividades acadêmico-

científico-culturais (ACCs), tais atividades contemplam participações em projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, eventos científicos, palestras, mostras, feiras e demais atividades que 

complementem a formação dos estudantes. Sobre estas, verificamos que dezenove cursos 

contemplam a carga horária prevista para ACCs nos cursos de licenciatura, demonstrando que 

a UFSM busca, nos currículos dos cursos, a efetivação da articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, como prevê seu PPP. Dentre os cursos que possuem número de ACCs inferior 

estão, Licenciatura em Educação Especial diurno e noturno e Licenciatura em Química.  
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Neste momento nos encaminhamos para o último ponto de análise dos currículos dos 

cursos, a carga horária destinada a formação pedagógica. Segundo a Resolução CNE/CP nº 

01/2002 (p.05) no Parágrafo Único do Artigo 11º.  

Parágrafo Único: nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de 

conhecimento sobre os objetos de ensino e nas demais licenciaturas o tempo 

dedicado às dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária 

total.  

Está é uma das premissas trazida pelas resoluções, de 2002 e 2015 que julgamos mais 

importante. Ela, de certa forma, busca garantir que as licenciaturas não sejam o que 

chamamos hoje de ―bacharelados disfarçados‖ e instituem que, no mínimo, 1/5 da carga 

horária total destes cursos sejam dedicadas às dimensões pedagógicas. Entretanto, há uma 

grande dificuldade de interpretação sobre o que pode ser visto como ―dimensões 

pedagógicas‖ em um curso de licenciatura. Exemplificaremos isso na divergência de 

interpretação que temos nós, em relação ao CADE/UFSM.  

Em nossa análise, apenas quatro cursos contemplam tal normativa, reservando carga 

horária, são eles, Licenciatura em Pedagogia, diurno e noturno, Licenciatura em Educação 

Especial, diurno e noturno e Licenciatura em Educação Física. Os demais cursos, a nosso ver, 

descumprem este indicativo, alguns cursos com números significativamente inferiores ao 

esperado. Em nossa visão, o que a lei traz como quinta parte destinada às dimensões 

pedagógicas não pode ser visto como o tempo destinado ao Estágio Supervisionado ou a 

PeCC, se assim fosse ela não traria esta posição em destaque na resolução, porque somando 

os outros dois elementos esta normativa sempre será contemplada. Entretanto, obtivemos a 

seguinte resposta da CADE/UFSM ao questionarmos porque tão poucos cursos cumpriam 

esta indicação. 

Mas ele está diluído, se você for analisar todas as disciplinas pedagógicas que tem, 

ele não aparece específico, porque a gente não nomeia esta formação com 

especificidade, porque é uma formação pedagógica no geral, então, das 2.800 horas, 

nós devemos ter 560 horas de formação pedagógica, essas 560 horas estão entre as 

400 horas de práticas enquanto componente curricular, mais as 400 horas de estágio, 

só aí você já tem 800 horas de formação pedagógica. 

Neste momento mais uma vez divergimos na análise realizada pela UFSM ao 

estruturar seus cursos de licenciaturas e fomos em busca de maiores esclarecimentos. Neste 

cenário encontramos o Parecer CNE/CES nº197/2004 que refere-se a uma consulta sobre o 

que deve ser entendido sobre o Parágrafo Único do Artigo 11º da Resolução 

CNE/CP nº02/2002.  
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A consulta tem por base as interpretações variadas que se tem dado ao ―tempo 

dedicado às dimensões pedagógicas‖. Há quem entenda que esse tempo está incluso 

nas 1.800 horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-

cultural; há, também, quem interprete que esse tempo se inclui nas 2.800 horas 

mínimas que abrangem a carga horária total e há aqueles que incluem o tempo das 

400 horas de prática e 400 horas de estágio no conjunto da quinta parte a que se 

refere o texto legal. Na compreensão da consulente, a dimensão pedagógica aludida 

no parágrafo em destaque da Resolução incluiria os conteúdos de Didática, 

Psicologia da Educação, Filosofia da Educação, Legislação Educacional e outras 

matérias afins, contabilizando, portanto, a carga horária de formação nessas 

disciplinas no percentual mínimo da quinta parte da carga horária total ali exigida 

(CNE/CES, 2004, p. 1). 

Ao final, o parecer traz como Voto do Relator o seguinte texto: 

O espírito da lei, assim, não permite distinção rígida entre conhecimento pedagógico 

e conhecimento de outras competências e conteúdos específicos, adotando 

propositalmente, nesse sentido, os conceitos de ―dimensão‖ e ―eixo‖, ao tratar da 

matéria. Tudo, portanto, que se vincule à formação da competência pedagógica e 

seus fundamentos teóricos, excetuando-se a prática de ensino e estágio 

supervisionado, pode ser considerado parte integrante da carga horária mínima de 

1/5 da carga horária total do Curso de Licenciatura a ser dedicada à dimensão 

pedagógica (CNE/CES, 2004, p. 2). 

A partir de tais dados, inferimos que é necessária uma valorização da dimensão 

pedagógica de grande parte dos cursos de licenciaturas da UFSM, que pode ser iniciada pela 

reflexão aprofundada sobre suas matrizes curriculares no que compete às disciplinas 

pedagógicas. Não estamos aqui pretendendo desvalorizar os cursos existentes, nem suas 

formas de organização, o que expomos nestas páginas são apenas nossas ponderações sobre o 

que define as DCNFP e de que forma a instituição articulou seus cursos. Temos consciência 

de que o que está no papel, ou seja, a legislação, não é suficiente para que na prática se efetive 

o que ela propõe, entretanto, não foi possível deixar de perceber a necessidade de se olhar 

mais uma vez para a formação de professores, fato que já está sendo realizado, segundo a 

TAE/CADE/UFSM nos trouxe, ao questionarmos se os cursos estavam sendo revistos. 

Sim. A gente ficou ano passado numa indecisão se iria cair ou não a resolução. Nos 

preocupa as 3.200 horas para cursos noturnos. Mas como está posto, todas as 

licenciaturas irão se adaptar, inclusive todas elas já estão trabalhando nisso. A partir 

daí espera-se que todos os currículos estejam mais redondos. Como você viu, tem 

currículos muito antigos, mas tem currículos bons e novos. Assim como tem 

bacharelados disfarçados (TAE/CADE/UFSM, 2016). 

Amparadas pelas teorias do imaginário social, temos consciência de que um dos 

grandes objetivos de uma instituição é perpetuar-se, sem alterações, e desta forma 

compreendemos a dificuldade encontrada pela Universidade em reformular seus currículos e 

instituir uma cultura de valorização das licenciaturas pela ótica da formação de professores e 
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não pela disciplina específica. A proposta é que a área específica e a formação pedagógica 

possam andar juntas, sem uma sobressair à outra, para que tenhamos profissionais 

qualificados e conectados com a profissão. Neste cenário devemos estar atentos para o 

desprestígio da área das humanidades e da profissão docentes no país, isso acrescido do 

imaginário dos próprios formadores de professores que trabalham em bacharelados e 

licenciaturas, muitas vezes sem formação pedagógica, e, por isso, também, desconhecem a 

atividade complexa da docência na educação básica e a importância dos saberes pedagógicos 

na formação inicial de professores, bem como a necessidade da instituição de um imaginário 

de valorização da docência. 

A formação de professores não pode se pautar pela perspectiva do mínimo, vemos 

cotidianamente nas escolas e outras instituições de ensino que a profissão docente requer 

saberes complexos e profissionais cada vez mais capacitados. Vivemos um tempo de mudança 

na educação, institui-se aos poucos uma lógica de complexidade e multiculturalismo que 

nossas licenciaturas ―justas‖, não estão, nem de longe, dando conta, considerando seus 

currículos.  

Neste sentido damos sequência às nossas análises com o foco agora no Elenco de 

Disciplinas que compõem os cursos de licenciatura e, de início, registramos que nossa 

apreciação se deu apenas sobre os componentes curriculares que dizem respeito à formação 

pedagógica nas matrizes dos cursos. Ou seja, quais são as disciplinas que abarcam as 

dimensões pedagógicas dos cursos de licenciaturas e que, segundo a legislação deveriam 

compor um quinto de sua carga horária total. Neste tópico apresentaremos as quatro 

disciplinas mais recorrentes nos cursos.  

Em nossa análise verificamos que existe apenas uma disciplina que perpassa todos os 

vinte e dois cursos de licenciatura, intitulada Políticas Públicas e Gestão na Educação 

Básica, ela aparece configurada em 75 horas ou 60 horas entre o primeiro e sexto semestre 

dos cursos, com raras variações de nomenclatura. Segundo sua ementa, esta disciplina visa 

trabalhar a história dos sistemas educacionais, a legislação vigente, a formação dos 

profissionais da educação, o financiamento, a gestão na educação básica e seus níveis e 

modalidades. Outra disciplina que compõem a base comum dos cursos e está presente em 

vinte um deles, é Psicologia da Educação, ela aparece em versões de 90 horas, 60 horas, ou 

45 horas, dependendo do curso, alocada entre o primeiro e o sétimo semestre. Neste 

componente o objetivo é ―conhecer e identificar teorias do desenvolvimento e aprendizagem e 

as implicações destas na prática pedagógica‖ (UFSM, 2014, s/p).  
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A terceira disciplina que se faz presente em um maior número de cursos é a de 

Fundamentos da Educação Especial. Presente em aproximadamente quatorze cursos, ela 

possui versões em 60 horas e 45 horas e está alocada entre o terceiro e décimo semestres dos 

cursos. Segundo sua ementa, o proposito desta disciplina é proporcionar reflexões sobre a 

história da educação especial, as necessidades educacionais especiais no contexto escolar e a 

legislação vigente, bem como as políticas públicas que tratam desta temática. Outro 

componente curricular, que perpassa a maioria dos cursos e, sobre ele já discutimos 

anteriormente quando falamos sobre as estratégias pedagógicas, é a disciplina de Libras, 

presente, também, em quatorze currículos. Ela possui carga horária de 60 horas e na maioria 

dos cursos é trabalhada, segundo os currículos, de forma semipresencial, fato que não fica 

claro como é dinamizado. Tal componente entrou nos currículos pela obrigatoriedade imposta 

pelo Decreto nº5.626/2005, que regulamenta a Lei nº10.436/2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº10.098/2000. 

Entre os demais componentes curriculares que compõem os saberes pedagógicos dos 

cursos destacamos Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação, e 

disciplinas de didática e/ou metodologias específicas para o ensino da área, ambas presentes 

em aproximadamente onze cursos. Outros componentes, abordagens temáticas como 

metodologias de pesquisa em educação, Tecnologias de Informação de Comunicação (TICs), 

Didática e Gestão da Educação, todos em aproximadamente cinco cursos.  

No que compete ao elenco de disciplinas da dimensão pedagógica dos cursos, 

percebemos a falta de conhecimentos fundamentais da educação em diversas licenciaturas. De 

que forma podemos falar em compreensão da importância e complexidade da educação 

quando temos cursos que não possuem nenhuma discussão sobre História, Filosofia e 

Sociologia da educação? Como desejamos formar profissionais qualificados para os desafios 

da diversidade e da inclusão que a todo o momento aumentam na escola se os licenciandos 

não vivenciam estudos sobre educação especial, educação para a diversidade e inclusão e em 

disciplinas semipresenciais conhecem alguns conteúdos básicos de Libras?  

Ainda seguimos questionando, como os futuros professores saberão interagir com a 

docência e as tecnologias dominadas pelos estudantes se as TICs passam longe dos currículos 

que os formam? O que garante a qualidade e a complexidade da formação dos professores se 

a dimensão pedagógica dos cursos é considerada o tempo que sobra frente à área específica? 

Além disso, ao realizar a leitura das ementas encontramos temáticas genéricas, as vezes até 

conceitos ultrapassados, as ementas são as mesmas em disciplinas criadas para os currículos 

que vão de 2003 até 2014, como se não houvessem acontecido avanços nas áreas ao longo de 
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uma década. Neste cenário, com bastante desconforto, percebemos a lógica cruel na qual 

foram construídos alguns dos currículos dos cursos de licenciatura, e sobre isso trataremos 

mais adiante.  

Como apostas positivas salientamos alguns cursos que já possuem os fundamentos da 

educação em disciplinas separadas, aonde cada área possui seu protagonismo na discussão 

sobre tais questões. Também a disciplina de Antropologia da Educação, presente em apenas 

dois cursos, de grande importância para as discussões de diversidade e inclusão, esta 

disciplina complementa Fundamentos da Educação Especial e vai além. Destacamos também 

os cursos que possuem a disciplina Gestão Educacional, algo indispensável na formação de 

professores que enfrentam os desafios da gestão educacional e escolar em seu cotidiano e que 

merece, realmente, mais do que uma unidade dentro da disciplina de Políticas Públicas e 

Gestão na Educação Básica. 

Seguindo na análise dos PPCs, chegamos ao terceiro, e último, tópico dentro da 

categoria Currículo, aqui, trataremos das Bibliografias das disciplinas. Aquelas que 

deveriam ser o suporte teórico dos componentes curriculares, as obras que contemplam 

saberes indispensáveis em cada área da formação do licenciado. Salientamos que, assim como 

no elenco das disciplinas, nossa análise se deteve apenas naquelas que versam sobre a 

dimensão pedagógica da formação. Assim como em outros momentos que compõem esta 

apreciação dos PPCs dos cursos, neste tópico não encontramos maior cuidado com a 

atualização, ou com a formação por ele instituída.  

À título de introdução ao tema, destacamos que na organização dos cursos, segundo o 

PPP da UFSM, cada componente curricular deve possuir uma ementa contendo, objetivos do 

componente, o programa dos conteúdos divididos, preferencialmente, em unidades, 

bibliografias básicas e bibliografias complementares. Já no Instrumento de Avaliação de 

Cursos de Graduação - presencial e a distância (MEC/Inep, 2015), sugere-se que, para 

alcançar excelência, as bibliografias dos componentes sejam divididas entre, no mínimo, três 

bibliografias básicas e cinco complementares e que componham as bibliotecas das instituições 

num percentual de um exemplar para cada cinco vagas anuais nas básicas e dois exemplares 

de cada título das complementares. 

No caso dos componentes curriculares dos cursos de licenciatura da UFSM, em uma 

análise, reiteramos, apenas dos que competem a dimensão pedagógica da formação, 

destacamos que grande parte das obras que compõem as bibliografias básicas e 

complementares dos cursos são consideravelmente antigas, elas iniciam aproximadamente no 

ano de 1960 e, com pouquíssimas exceções, ultrapassam o ano 2000. Algumas disciplinas 
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como, Fundamentos da Educação Especial ou Políticas Públicas e Gestão na Educação 

Básica possuem, inclusive, obras que retratam conceitos ultrapassados como, retardo mental, 

administração escolar, entre outros.  

Além disso, em algumas disciplinas não encontramos divisão entre bibliografias 

básicas e complementares, em outras, tais tópicos são compostos por inúmeras páginas de 

referências, alguns componentes chegando a ter mais de duas páginas de bibliografias, ao 

passo que em outros encontramos apenas três obras listadas. Isso nos mostra que não há um 

indicativo de atualização, bem como um padrão, na escolha das bibliografias básicas e 

complementares que dão suporte aos componentes curriculares. O que se apresenta são obras 

aleatoriamente escolhidas em grande, ou pouca, quantidade que sequer serão utilizadas pelos 

professores que efetivamente trabalham tais disciplinas. Afirmamos isso, amparadas em nossa 

experiência entre as licenciaturas da UFSM, aonde os docentes não trabalham as bibliografias 

listadas nos PPCs dos cursos e, de maneira com que elas estão ―esquecidas‖, ousamos aferir 

que alguns até as desconhecem.  

Na sequência da análise, chegamos aos estágios curriculares supervisionados e nos 

deparamos com aproximadamente nove cursos que possuem as mesmas bibliografias básicas 

e complementares em todos os estágios. Esta situação recorrente nos chamou atenção por se 

tratar de uma desconsideração das abordagens específicas dos estágios presentes em suas 

ementas (objetivos e unidades de conteúdo), tais como Educação Infantil, Anos Iniciais, 

Ensino Médio, espaços de educação não-formal, entre outros. Em vários cursos as referências 

são exatamente iguais em até quatro estágios de distintas atuações, apresentando mais uma 

vez um panorama duvidoso em relação ao cuidado com os detalhes literais e organizacionais 

da formação de professores. Avaliamos que seria aceitável que os estágios em um curso 

repetissem as bibliografias básicas, entretanto, as complementares possuem exatamente a 

função de olhar a especificidade da formação, e sendo assim, perdem seu propósito.  

Em casos específicos apontamos a disciplina de Fundamentos Históricos, Filosóficos 

e Sociológicos da Educação que possui, por exemplo, no curso de Licenciatura em Geografia 

duas páginas de obras citadas nas bibliografias e, a disciplina correspondente, no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas possui duas bibliografias básicas e uma bibliografia 

complementar. Ainda, destacamos os cursos de Licenciatura em Matemática, diurno e 

noturno, que apresentam bibliografias atualizadas e diferentes dos demais cursos na disciplina 

Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica. Também o curso de Licenciatura em 

Educação Especial, noturno, que apresenta uma cuidadosa e atualizada seleção de obras em 

todas as disciplinas que compõem a dimensão pedagógica e apresentam-se como padrão aos 
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demais cursos. E o curso de Licenciatura em Música que nas bibliografias de estágio, aonde 

deveriam estar listadas as obras que embasam tal componente, encontramos a seguinte frase, 

―a Bibliografia depende do tema a ser desenvolvido‖ (UFSM, 2011, s/p). 

O panorama das bibliografias dos componentes curriculares também foi tema de nossa 

conversa com TAE/CADE/UFSM e, frente ao questionamento sobre isso, a resposta que 

obtivemos foi no sentido das orientações passadas pela CADE aos cursos,  

Assim, uma orientação que a gente também costuma dar, porque nós vamos nos 

cursos quando eles vão fazer reforma curricular, procuramos dar orientações gerais 

sobre os requisitos legais que eles têm que seguir, nos orientamos que na 

bibliografia básica os cursos sigam aquelas três, atendam as três solicitadas e 

peguem os livros que são mais clássicos, os livros norteadores, e na complementar 

que se trabalhe bastante com acervos digitais, repositórios digitais, nós temos aqui 

na biblioteca o manancial da UFSM que são coisas que podem ser atualizadas mais 

constantemente sem você precisar fazer uma reforma curricular. Porque nós só 

podemos mexer na ementa e na bibliografia mediante reforma curricular, porque os 

dois estão atrelados a um código, então, se você mexer numa bibliografia você está 

saindo do código da disciplina, você só pode ter um código diferente se passar por 

uma reforma curricular. Isso acontece por causa do sistema. 

A justificativa da CADE para tal cenário é a que, estando as bibliografias atreladas aos 

componentes curriculares registrados no sistema, para que se atualize bibliografias é 

necessário que o curso todo passe pelo processo de ajuste curricular, o que não é nada 

simples. Desta forma, inviabilizou-se a atualização no momento em que as bibliografias são 

consideradas parte imutáveis das disciplinas, assim como suas ementas. Tal fato explica, sem 

deixar dúvidas, a desatualização das obras, entretanto, não justifica a falta de cuidado na 

elaboração primeira dos componentes curriculares que, na época em que foram cadastrados 

nos cursos e, consequentemente no sistema, já estavam com alguns problemas de organização, 

composição e teorização.  

Para não nos determos mais do que já estamos, nesta análise de PPCs, seguimos para 

os quatro últimos tópicos que compõem os projetos dos cursos na UFSM e, neste momento, 

olharemos mais de perto o que dizem sobre Avaliação.  Tema bastante delicado, a avaliação 

perpassa vários aspectos da composição de um curso de graduação, elementos estes que 

devem ser retratados no PPC, descrevendo de que forma o curso compreende a avaliação e 

quais são os instrumentos utilizados para tal finalidade, considerando avaliação da 

aprendizagem, avaliação do curso, avaliação institucional e todos os seus desdobramentos. 

A partir disso, encontramos em quinze PPCs menções à avaliação da aprendizagem, 

nestes momentos os cursos apresentam de que forma os estudantes serão avaliados nos 

componentes curriculares, bem como os cálculos à serem realizados para a obtenção das 

médias necessárias para aprovação. Quinze cursos, também, citam neste tópico as avaliações 
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externas as quais o curso é submetido, tais como o ENADE e as avaliações de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento que compõem o SINAES e, de certa forma, 

consideramos estes, elementos indispensáveis na efetivação de reflexões qualitativas em 

avaliação de um curso superior. Faz-se fundamental que, para além da avaliação da 

aprendizagem, aspectos macro sejam considerados através de avaliações mais amplas da 

realidade institucional e do curso. 

Em relação às ações em nível institucional, dez cursos citam as avaliações internas, 

tais como as realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA/UFSM), esta, instituída 

pela lei dos SINAES, Lei nº 10.861/2004, que em seu art. 11 traz que cada instituição de 

ensino superior, pública ou privada, constituirá uma CPA, com as atribuições de condução 

dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo INEP, ela também serve de ferramentas que compõem a 

avaliação dos cursos. 

Neste mesmo sentido alguns poucos cursos falam das avaliações realizadas pelos 

estudantes sobre o curso, a ouvidoria, a coordenação do curso, colegiado e NDE como 

importantes setores e dispositivos de avaliação permanente do curso. Outros valorizam a 

avaliação da infraestrutura, a avaliação realizada pelos egressos e, por fim, quatro cursos 

trazem conceitos e teorização sobre qualidade do desenvolvimento da formação, avaliação 

emancipatória e avaliação regulatória.  

Nota-se que não há um indicativo de padrão do que deve ser trabalhado neste tópico 

dos PPCs, alguns cursos apresentam discussões bastante completas e abrangentes sobre tal 

temática, outros focam em pontos pequenos e não conseguem abarcar o todo da formação e da 

organização dos cursos. Neste momento, nos vêm à cabeça a real necessidade de 

reformulação curricular que visualizamos nos cursos de licenciaturas e, no cenário das 

discussões sobre avaliação nos PPCs, é possível inferir que esta seja uma fragilidade dos 

cursos que, ao não realizarem avaliações periódicas e sistemáticas, deixam de olhar para si e 

perceber no que precisam melhorar.  

Os novos tempos exigem novas posturas, não podemos mais aceitar formações 

estanques, currículos construídos há mais de uma década sem a mínima atualização, cursos de 

formação de professores que não compreendem a real importância da avaliação como 

ferramenta de construção. Como podemos ensinar os licenciados a avaliarem suas práticas e 

seus alunos se no próprio curso de formação eles não vivenciam tais práticas? É indispensável 

que haja uma efetiva reforma na Universidade, que os cursos utilizem as avaliações 
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institucionais para, corajosamente, adaptarem-se aos novos tempos e às demandas ignoradas 

ao longo dos anos. Sobre isso, falaremos mais adiante.  

Na sequência, os PPCs ainda são compostos pelo item Recursos Humanos e 

Materiais e, são sobre eles que nos deteremos na atual análise. Segundo o PPP da UFSM 

(2000, p. 20), neste tópico os cursos devem apresentar a ―descrição dos recursos necessários 

ao pleno funcionamento do curso, relacionados a: coordenação, serviços administrativos, 

serviços de laboratórios, docentes e infraestrutura‖. Os recursos humanos e materiais 

correspondem à infraestrutura do curso e corpo docente, juntos, eles compõem dois terços do 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância (MEC/Inep, 

2015).  

O apresentado neste item, nos PPCs das licenciaturas da UFSM gira em torno, 

basicamente, de aspectos como os Centros que abrigam os cursos, Colegiado do Curso e 

Coordenação do Curso, alguns também mencionam os Laboratórios de Ensino, salas de aula e 

bibliotecas. Encontramos também cursos que mencionam os departamentos aos quais seus 

docentes pertencem, bem como as titulações e regime de trabalho dos professores. Neste 

meio, ainda percebemos que três cursos descrevem apenas os recursos materiais e dois cursos 

descrevem apenas os recursos humanos, estando, desta forma, incompletos. 

Como casos específicos, citamos o curso de Licenciatura em Geografia que apresenta 

este tópico em branco. O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas que aproveita o item 

para fazer uma crítica ao acervo da biblioteca e estrutura dos laboratórios, registrando que já 

são previstas adequações e melhorias a partir do ano de 2004. Também destacamos, pela 

qualidade da composição do item, os cursos de Licenciatura em Educação Física, Licenciatura 

em Filosofia, Licenciatura em Química e Licenciatura em Teatro, todos estes bastante 

completos, valorizando seus setores e pessoal, aonde se pode realmente visualizar um 

panorama satisfatórios dos recursos humanos e materiais que compõem os cursos. 

Observamos neste contexto que, pelo fato de os PPCs não serem periodicamente 

atualizados, é possível que as informações que compõem este item nos projetos estejam 

consideravelmente ultrapassadas em alguns cursos. Entretanto, consideramos o exposto nos 

projetos que nos foram entregues pela CADE, ou seja, os PPCs vigentes de cada curso, por 

mais que tendemos a crer que todos os cursos se qualificaram em questões de infraestrutura e 

corpo docente, não podemos deixar de perceber um certo descaso com tal descrição em alguns 

projetos. Pensando na comunidade externa que busca no PPC conhecer a instituição e o curso, 

avaliamos que este tópico, por mais que componha os encaminhamentos finais do documento, 

deve ser tão considerado como os demais. Nós que habitamos o espaço da UFSM sabemos de 
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sua estrutura qualificada, mas isso não diminui a importância destas informações seres 

prestadas.  

O penúltimo tópico que compõe os PPCs apresenta a estrutura de Adaptação 

curricular pensada pelos cursos quando os mesmos se submetem a reformas curriculares. 

Todos os cursos preveem de forma bastante detalhada este item, trazem disciplinas 

equivalentes, planos de migração e prazos de integralização curricular estipulados. Os únicos 

que não apresentam tal tópico são aqueles que ainda estão em seus primeiros currículos, tais 

como Licenciatura em Educação Especial, noturno, e Licenciatura em Dança. 

O último tópico que compõem os PPCs, não menos importante, diz respeito a 

Legislação, ou seja, os documentos legais que regem os cursos, em âmbito nacional e local. 

Sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de Professores, dezessete cursos 

trazem em seus anexos a Resolução CNE/CP nº01/2002 e nº02/2002 mais as suas diretrizes 

próprias para a formação de professores na área e cinco cursos apresentam apenas as 

diretrizes próprias, sem considerar as gerais. Dentre estes compreendemos que apenas os 

cursos de Licenciatura em Pedagogia poderiam não considerar as diretrizes gerais, isso 

porque, ambos os documentos, como já mencionamos anteriormente, são emitidos pelo 

Conselho Pleno.  

Além disso, treze PPCs apresentam Normas para Trabalho de Conclusão de Curso, 

elaboradas pelo Colegiado do Curso, mesmo que em alguns casos tais normas sejam 

compostas de apenas meia página, pouco esclarecendo e orientando a dinâmica do trabalho. 

Seis PPCs apresentam o Decreto nº 5.626/2005, sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, 

entre seus documentos legais e três projetos possuem Normas para Atividades 

Complementares de Graduação, aquelas correspondentes às 200 horas obrigatórias de 

atividades acadêmico-científico-culturais, segundo a Resolução CNE/CP nº02/2002.  

Por fim, destacamos que os projetos dos vinte e dois cursos de licenciatura da UFSM 

possuem um arquivo com o nome Normas de Estágio Curricular Supervisionado, entretanto, 

destes, em cinco cursos o documento está em branco e em outros três encontra-se uma frase 

indicando que as normas serão construídas quando a primeira turma daquele currículo chegar 

ao estágio – o que, com certeza, já aconteceu há muito tempo –, sem que as normas 

passassem, efetivamente, a comporem o PPC. Desta forma compreendemos que, no que 

compete à legislação que rege os cursos, também há um déficit de cuidado e compreensão da 

importância da organização de uma graduação em seu viés legal e teórico. 

Frente ao exposto nas ultimas cinquenta páginas, após a análise do Projeto Pedagógico 

de Curso de cada um dos vinte e dois cursos de licenciatura da UFSM que, juntos, 
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compuseram uma pasta com sete mil, duzentos e noventa a sete arquivos, nossas reflexões 

esbarram literalmente no desassossego, como escrevemos na epígrafe deste subcapítulo. Não 

somos ingênuas em pensar que se os projetos dos cursos estivessem apresentados de maneira 

excelente os cursos também o estariam, sabemos que entre o papel, que aceita tudo, e a 

prática, há um universo de variantes e pessoas envolvidas, entretanto, nos assusta o panorama 

atual da organização teórica das licenciaturas. 

Como educadoras, formadoras de professores, acreditamos na importância dos 

projetos pedagógicos para a organização das instituições e, além disso, adotamos a clássica 

ideia que antes de pedagógicos, os projetos são políticos. Lutamos muito pelo reconhecimento 

da dimensão pedagógica nos cursos de licenciaturas, entretanto, o abandono de alguns 

componentes curriculares indicam que alguns professores da própria área pedagógica não 

pensam da mesma forma. Questionamos, e registramos aqui, sobre a possibilidade de um 

curso de licenciatura possuir apenas 1/10 (um décimo) de sua carga horária destinada a 

disciplinas da dimensão pedagógica, como é o caso de mais de um dos nossos cursos. Como é 

possível que ainda, mais de uma década depois, recebam o diploma, profissionais professores 

que não obtiveram em sua formação a disciplina de Libras?  

Neste cenário escolhemos intitular este subcapítulo com um trocadilho elaborado a 

partir da palavra formação, isso porque, após tanta análise e exercícios reflexivos buscando 

encontrar o porquê do abandono dos projetos dos cursos, concluímos que muitos cursos 

traçam projetos ―(de)formativos‖ para seus futuros professores. Com isso queremos alertar 

para o perigo que corremos ao formar professores que não vivenciam ao longo da formação 

inicial, discussão tão importantes quanto, fundamentos da educação, educação especial, 

tecnologias para a informação e comunicação, gestão educacional, diversidade, inclusão, 

formação continuada, LIBRAS e tanto outros elementos que constituem genuinamente a 

profissão docente.  

A busca pela valorização da docência enquanto profissão, da dimensão pedagógica 

formativa nos cursos de licenciatura, é algo que cabe à universidade como um todo. 

Entretanto, por mais dificultosa que possa ser uma reforma curricular, não há mais tempo a 

ser esperado, a UFSM precisa de forma urgente olhar para as suas licenciaturas e lhes dar a 

devida importância, a devida valorização e cuidado. Ao apresentarmos tais reflexões à CADE, 

sobre o fato de alguns cursos não revisitarem seus projetos há mais de dez anos, e se isso não 

seria um certo descaso, a posição da coordenação foi a seguinte.  

Sim, e quem faz os cursos são os docentes, são as coordenações dos cursos, os 

discentes, os técnicos. A gente fica angustiada aqui na CADE, porque a gente fica de 
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mãos atadas, porque é como eu te disse, a gente não tem a ingerência de interferir no 

curso a ponto de dizer que eles precisam reformular currículo. Em alguns momentos 

a gente até faz isso, mas muitos dos cursos pagam para ver, eles beiram o 

fechamento e pagam para ver. Eu sou apaixonada pelas licenciaturas, sou licenciada, 

eu olho a licenciatura como o primeiro curso, e penso que a universidade, as 

coordenações de curso, o país todo deveria tratar as licenciaturas, os professores, 

como o número um (TAE/CADE/UFSM, 2015). 

Ao realizarmos a análise dos PPCs nos deparamos com uma situação bastante 

delicada, em momento algum gostaríamos que este subcapítulo da tese tivesse um tom 

inquisitório, ou legalista, entretanto, em alguns momentos nossa autocrítica nos diz isso. 

Neste sentido, achamos importante registrar que o que expusemos aqui foi um retrato 

minucioso do conteúdo dos projetos, sempre conscientes que eles não determinam o cotidiano 

dos cursos, mas, de certa forma, moldam algumas posturas e práticas e retratam um 

imaginário sobre as licenciaturas enquanto instituições imaginárias sociais. Isso porque, os 

projetos são a organização formal dos cursos, em estrutura, objetivos e concepções teóricas, 

eles retratam a identidade do curso, pelo menos em seu caráter teórico. Segundo Mário Osório 

Marques,  

Os aspectos organizativo-institucionais da educação não correspondem, em última 

análise, senão aos instrumentos e estratégias da ação educativa, a qual, se deles 

necessita, não pode, evidentemente por eles pautar-se ou deles ficar à mercê, alheia a 

seus próprios dinamismos de interação, de conhecimento, de comunicação 

intersubjetiva e de personalização dos sujeitos. A ação educativa constitui-se em 

prática social, porque, distinta do comportamento natural, espontâneo, constrói-se 

com intencionalidade manifesta. Essa tomada de consciência e esse direcionamento 

explícito é o que denominamos projeto pedagógico (MARQUES, 1990, p. 20). 

Desta forma, sabendo que a ação educativa se constitui na prática social, analisamos 

que os PPCs das licenciaturas direcionam a realidade dos cursos para o despreparo e a falta de 

diálogo com as demandas emergentes na formação de professores. Já mencionamos aqui que 

as instituições lutam para se perpetuarem como estão e, observamos ao longo de décadas de 

vigência dos mesmos projetos que, no caso da UFSM, isso está realmente acontecendo. Há 

uma grande onda heterônoma envolvendo a dimensão organizacional dos cursos, isso porque, 

ao mesmo tempo em que a CADE afirma que ―quem faz os cursos são os docentes, são as 

coordenações dos cursos‖, não percebemos esta consciência refletida nos PPCs. Porque 

dizemos isso? Porque em mais de uma década, é possível afirmar com toda a certeza que os 

professores não utilizam as bibliografias presentes das ementas das disciplinas, bem como, já 

avançaram em suas aulas, juntamente com os saberes das áreas específicas do conhecimento 

pedagógico, deixando para traz os projetos dos cursos, possivelmente, por não se sentirem 

responsáveis por eles.  
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Desta forma, apresentamos aqui o Projeto Pedagógico do Curso, dos vinte e dois 

cursos de licenciatura presenciais da UFSM, com o intuito de conhecer que espaço de 

formação é este que recebe tantos estudantes ávidos pelos saberes que os constituirão 

professores. Na sequência epistemológica da pesquisa pensamos em proporcionar a reflexão 

iniciando pela apresentação de quem são os estudantes das licenciaturas, como o fizemos no 

subcapítulo anterior, posteriormente discutir como estão organizados e constituídos os cursos 

que recebem tais estudantes, para finalmente nos aproximarmos de seus saberes, significações 

imaginárias, símbolos, mitos constituídos sobre a docência ao longo da formação nos cursos 

de licenciatura. E este será o tema de nosso próximo subcapítulo. Vocês leitores estão 

convidados a seguir nos acompanhando nesta próxima etapa e ouvir os futuros professores 

com os quais tivemos a oportunidade de conversar e que comporão a voz das próximas 

páginas.  

4.3 SIGNIFICAÇÕES SOBRE A DOCÊNCIA: O QUE DIZEM OS ESTUDANTES DOS 

SEMESTRES FINAIS DOS CURSOS DE LICENCIATURA 

À aldeia chamam-lhe Azinhaga, está naquele lugar por assim dizer desde os alvores da 

nacionalidade (já tinha foral no século décimo terceiro), mas dessa estupenda veterania nada 

ficou, salvo o rio que lhe passa mesmo ao lado (imagino que desde a criação do mundo), e 

que, até onde alcançam as minhas poucas luzes, nunca mudou de rumo, embora das suas 

margens tenha saído um número infinito de vezes 

(José Saramago – As pequenas memórias). 

 

No terceiro momento de discussão dos resultados da tese que estamos compondo, após 

a apresentação de quem são os estudantes dos cursos de licenciatura através do seu perfil 

sócio-imaginário, o estudo dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de licenciatura e as 

legislações que regem a formação inicial em âmbito institucional e nacional, chegamos ao 

momento de trabalhar em busca da leitura das significações imaginárias dos estudantes dos 

semestres finais de quatorze cursos de licenciatura que se dispuseram a conversar conosco 

sobre educação. Neste momento buscamos realizar uma aproximação de seus imaginários 

através das narrativas dos estudantes e a utilização da análise hermenêutica. Nosso intuito está 

em ir além do já exposto/descoberto, desejamos encontrar nas palavras destes estudantes, já 

na fase final de sua formação inicial, elementos que nos indiquem que professores serão eles, 

o que pensam sobre educação e como foram constituindo sua professoralidade dentro do curso 

de licenciatura que a UFSM lhes proporcionou.  
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Para a composição destes dados, como já mencionamos no capítulo destinado à 

metodologia da pesquisa, realizamos Conversas Cruzadas nas seguintes turmas: sexto 

semestre do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas;  sétimo semestre do Curso de 

Licenciatura em Matemática – Noturno; sétimo semestre do curso de Licenciatura em 

Matemática – Diurno; sexto semestre do Curso de Licenciatura em Pedagogia – Noturno; 

sétimo semestre do Curso de Pedagogia – Diurno; sexto semestre do Curso de Licenciatura 

em Artes Visuais; sexto semestre do Curso de Licenciatura em Educação Especial – Noturno; 

sétimo semestre do Curso de Licenciatura em Educação Especial – Diurno; sexto semestre do 

Curso de Licenciatura em Filosofia; sétimo semestre do Curso de Licenciatura em Letras – 

Português; sexto semestre do Curso de Licenciatura em Letras – Espanhol; sétimo semestre 

do Curso de Licenciatura em Música; sexto semestre do Curso de Licenciatura em Química e; 

sexto semestre do Curso de Licenciatura em Teatro
22

. 

Neste cenário foram ouvidas as vozes de mais de duzentos e cinquenta estudantes, 

futuros professores, que depositaram sonhos e expectativas nos cursos de licenciatura e serão 

os protagonistas deste subcapítulo que iniciamos. Segundo Pereira (2013, p. 18), ―tornar-se 

professor, em última análise, significa uma diferença na história de cada sujeito‖, é algo 

construído, que ele chama de professoralidade. Concordamos com o termo cunhado por 

Pereira e partimos desta perspectiva em nossa análise sobre as narrativas dos estudantes, 

acreditando que nos constituímos professores antes, durante e depois dos cursos de 

licenciatura, nas disciplinas curriculares, mas também na sociedade como um todo, no contato 

com as escolas, nos livros, filmes, jornais, nas ruas. Ser professor é um estado, um caminho 

escolhido que muda os rumos do ser e transforma-o em agente multiplicador de saberes.  

Desta forma, também acreditamos que apenas um curso de graduação não forma um 

professor, que nem todo o licenciado estará habilitado efetivamente para o exercício da 

profissão e que os cursos de licenciatura possuem o dever de considerar a profissão docente 

em sua perspectiva mais ampla. Ou seja, 

Penso que é necessário entrar por uma questão de base: considerar que somos 

humanos trabalhando com a formação profissional de outros humanos que, por sua 

vez, trabalharão com a formação geral de outros humanos. Não é uma simples 

questão de método ou de conteúdo. Sou levado a olhar em direção a um ponto mais 

fundamental, mais radical: essa coisa da subjetividade (PEREIRA, 2013, p. 47-48). 

Neste sentido, para além dos cursos de licenciatura e sua organização, que já nos 

envolveu bastante tempo, reflexão e preocupação, neste momento olharemos a dimensão 

                                                           
22

 Quando citarmos falas dos estudantes ao longo da análise, com o intuito de manter o sigilo dos colaboradores, 

eles serão nomeados a partir de seu curso de licenciatura.  
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humana dos futuros professores, habitantes de tais graduações, iniciando pelo questionamento 

feito aos estudantes sobre a escolha da profissão e o desejo, ou não, de ser professor, quando 

ingressaram nos cursos de licenciatura.  

Em conversa com as turmas de licenciatura já citadas, encontramos muitos motivos 

que levaram os estudantes até os bancos de seus respectivos cursos, entretanto, em meio há 

vários futuros profissionais desejosos da profissão, que apresentam um discurso de otimismo 

e desejo de contribuir para a melhoria da educação no país, também surgem contrapontos 

interessantes, outros preocupantes. Desta forma, ao serem questionados sobre como 

escolheram a profissão e se realmente gostariam de ser professores quando ingressaram no 

curso, os estudantes responderam em quatro perspectivas que serão expostas neste momento.  

Há um grande grupo que realmente escolheu as licenciaturas como primeira opção, 

estes manifestam que sempre tiveram o desejo de ser professor e que sabem que podem fazer 

a diferença na escola. Em ambos os cursos de Licenciatura em Matemática, diurno e noturno, 

por exemplo, este posicionamento foi unanime, mesmo os licenciandos se demonstrando 

conscientes dos desafios da profissão na atualidade. Neste grupo há também uma parcela de 

mulheres estudantes dos cursos de Pedagogia, diurno e noturno, que ingressam no curso após 

a conclusão do Magistério que lhes deu, segundo elas, uma base para a tomada de decisão e 

melhor trânsito no curso. Por fim, pais, mães ou outros parentes professores também são 

inspiração na tomada de decisão dos estudantes que manifestaram convicção em sua escolha 

profissional, fatores que já discutimos nas análises anteriores. Fatores próximos a estes 

também são discutidos em Oliveira (2010), quando a pesquisa Imagens de Professores mostra 

que há forte influência familiar, social, escolar, de gênero e classe social na opção dos 

estudantes pelos cursos de licenciatura.  

Do momento em que optam pelo curso de licenciatura e ingressam no Ensino Superior 

estes estudantes compõem sua vis formandi, ou seja, trajetória de formação, entretanto, este 

processo não se dá de forma mecânica. Antes disso, Castoriadis chama o desejo de formação, 

isso que impulsiona tais sujeitos a acreditarem nos cursos de licenciatura e desejarem ser 

professores de libido formandi, o anseio de construir-se de forma diferente, de criar a si e ao 

mundo de forma diferente a partir do que está posto. Em suas palavras,  

Podemos aqui somente constatar que esta vis formandi vem acompanhada, no ser 

humano, de uma libido formandi: ao poder de criação característico do ser em geral, 

o ser humano acrescenta um desejo de formação. Denomino este poder e este desejo 

o elemento poético do ser humano, que dá origem à razão em si, enquanto razão 

especificamente humana (e não racionalidade animal, por exemplo) 

(CASTORIADIS, 2002, p. 230). 
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É possível visualizarmos isso nos discursos dos estudantes, o entrelaçamento da vis 

formandi e da libido formandi na constituição do sujeito pessoa e profissional. Isso porque, 

trajetórias formativas e desejos pessoais estão intrinsecamente ligados, como no exemplo a 

seguir.  

Meus pais são professores, eu tenho Magistério, por isso optei, ingressei no 

magistério em 1997 e em 2011 eu prestei o ENEM, vestibular para Pedagogia, e no 

meu caso é por gostar muito, por acreditar muito, tem que ser isso, acreditar na 

educação, nas coisas que a gente vê, acreditar na criança. Porque o meu foco é os 

três primeiros anos iniciais da criança na escola, e me identifico também com a parte 

da alfabetização, eu gosto muito. Então eu posso dizer que a minha escolha foi por 

acreditar e gostar muito da profissão (Estudante de Licenciatura em Pedagogia). 

Do exemplo dos pais à formação no Magistério, há um universo de significações 

imaginárias e símbolos instituídos que levam algumas mulheres aos cursos de Pedagogia. Em 

perspectiva parecida alguns estudantes dos cursos de Licenciatura em Filosofia e Licenciatura 

em Química manifestaram que escolheram ser professores porque na escola, quando eram 

alunos da Educação Básica, estas eram a únicas disciplinas em que seu desempenho era alto, 

fato que os fez acreditar que esta seria a melhor escolha profissional e hoje manifestam gosto 

pela futura profissão. 

Ainda no grupo dos estudantes que desejam ser professores há aquelas que 

inicialmente não queriam, ingressaram no curso com outros objetivos, mas, ao longo da 

formação, passaram a desejar a profissão e hoje sentem-se realizados com a perspectiva da 

docência. Entre eles estão os que fizeram uma primeira graduação em cursos de Bacharelado 

e depois ingressaram na respectiva licenciatura, no caso de alguns estudantes de Licenciatura 

em Música e Licenciatura em Filosofia. Outro grupo, dentro deste, teve sua permanência na 

licenciatura e mudança de posição em relação ao curso a partir do envolvimento com projetos 

e pesquisa, ensino e extensão oportunizados pela universidade ao longo da graduação, indo ao 

encontro da perspectiva da professoralidade quando Pereira (2013) diz que a constituição de 

um professor se dá no investimento pessoal do sujeito sobre si, no desejo de produzir-se 

professor. 

O contraponto a estes não constitui um grupo pequeno, existem muitos estudantes 

ocupando lugares indesejados nos assentos das licenciaturas, alguns até ingressaram com o 

intuito de ser professor, mas perderam o interesse ao iniciarem suas reflexões sobre a 

educação e docência, entretanto, seguem nos cursos por falta de outras opções ou 

perspectivas. Outros estudantes relataram que apenas estão nas licenciaturas por serem cursos 
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de fácil ingresso, por ser o único curso que a pontuação obtida no PEIES
23

 ou ENEM 

alcançava. 

Há também aqueles que estão cursando alguma licenciatura por não terem conseguido 

ingressar em sua primeira opção, casos como estudantes de Licenciatura em Educação 

Especial que gostariam de ser Fisioterapeutas ou Psicólogos, da Licenciatura em Química que 

gostariam de ser Químicos Industriais, ou da Licenciatura em Letras – Português que possuem 

o desejo de serem Advogados. Sobre estes temos uma grande preocupação, isso porque, em 

seus discursos o descontentamento com a profissão segue existindo, entretanto, os mesmos já 

estão concluindo os cursos com os quais não se identificam. Por exemplo, nas palavras de um 

Estudante de Licenciatura em Química ―eu não gostaria e continuo não gostando de ser 

professor, era para eu ter mudado para o Bacharelado ou Química Industrial, mas me enrolei e 

já estou quase acabando o curso‖.   

Neste ―me enrolei‖ muitos sujeitos recebem o diploma de professores, mesmo sem a 

mínima intenção de o sê-lo, consequentemente, por não possuírem outro emprego, quando 

surgem as oportunidades de concurso público ou contrato temporário na Educação Básica, 

eles ingressam na docência. Nos preocupa que isso aconteça em grande número e, 

infelizmente, sabemos que, por mais que se esforcem quando estão em sala de aula, 

profissionais que passaram quatro anos de formação negando a profissão para a qual estavam 

em processo de construção, dificilmente romperão com este círculo de descontentamento.  

O que Castoriadis (1982) vai chamar de heteronomia do indivíduo também está 

presente aqui, no momento em que tais estudantes atribuem às condições da vida, externas a 

eles, o fato de estarem cursando uma formação que não desejam, quando estes não se veem 

aptos, capazes ou dispostos a romperem com sua posição atual e perseguirem seus desejos de 

forma autônoma. O que provavelmente será reproduzido no discurso de professores que 

culpam ―o sistema‖ pela precariedade do ensino nas escolas, sem tomar consciência de que 

este sistema é uma instituição imaginária criada, mantida e perpetuada por nós mesmos, 

sujeitos desta sociedade.  

Reflexões como estas impulsionam a segunda questão discutida com os estudantes, 

que foi sobre, dentre os vinte e dois cursos de licenciatura que a UFSM oferta, como se deu a 

escolha pela formação específica. Neste momento, identificamos aproximadamente cinco 

                                                           
23

 O Programa de Ingresso no Ensino Superior (PEIES), criado na UFSM, foi um programa de provas seriadas e 

somatório de pontuação que reservava 20% das vagas da instituição para alunos egressos do Ensino Médio. 

Em 2011 tal Programa foi substituído pelo Processo Seletivo Seriado (PSS) que não era exclusivo para 

egressos do Ensino Médio, este último foi extinto em 2016, quando a UFSM adotou o ingresso integral pelo 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do Enem. 
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eixos comuns nas respostas que vão da afinidade com o conteúdo da área específica até a 

opção pela licenciatura após o curso de bacharelado em busca de melhores oportunidades de 

trabalho, passando por professores inspiradores, influência da família, baixo ponto de corte e 

preferência por um público específico de alunos no exercício da docência.    

A escolha pela docência, como vimos acima, é permeada de múltiplos sentidos, 

significados, símbolos e reflexões definidoras, o que também passa pelo imaginário social 

instituído sobre a profissão. Mas, em meio a isso, dentre a gama de possibilidades de cursos 

superiores de licenciatura com a qual se depara o indivíduo que presta vestibular, como 

escolher uma formação específica torna-se outra grande tomada de decisão. Sobre isso, nos 

quatorze grupos de estudantes com os quais conversamos, houve um predomínio da afinidade 

com a área específica como impulsionadora da escolha de cada licenciatura, fato que já havia 

sido mencionado pelos estudantes, bem como configura-se como o ―caminho‖ natural da 

escolha. Ou seja, as potencialidades descobertas enquanto alunos na Educação Básica podem 

se tornar potencialidades para o exercício da docência, foi o destacado prioritariamente nos 

cursos de Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em 

Química. Nos cursos de Licenciatura em Letras há, para além da grande área, a opção pela 

língua estrangeira, ou a literatura, a frente da decisão.   

Ainda ligado à escolha da profissão pela afinidade com a área específica durante a 

Educação Básica, surge outro elemento bastante recorrente nas falas dos estudantes que é a 

influência de professores inspiradores na escolarização. Como podemos perceber no excerto a 

seguir.  

A minha escolha veio lá do Ensino Médio mesmo, na escola eu gostava muito de 

história, de literatura e gostava muito de apresentar trabalhos, e as professoras 

ficavam me incentivando a ser professora por isso. E eu comprei a ideia, eu vi que 

eu gostava daquilo, eu vi que eu realmente queria ser professora, mas ser professora 

de que? Eu adorava história, filosofia era muito ruim, não existia no ensino, aí teve 

um momento lá no meu Ensino Médio que eu conheci um professor e ele começou a 

trabalhar temas filosóficos, mostrar a importância, e eu me apaixonei. E eu pensava 

―porque que não ensinam mais disso nas escolas?‖, aí eu tentei história e filosofia e 

acabei optando pela filosofia. A intenção inicial era esta, ir mostrar a filosofia de 

outra forma, não daquele jeito lá. Na minha formação era ler revista Mundo Jovem, 

era uma coisa absurda, e quando eu vi o outro lado assim eu acabei entrando no 

curso. E até hoje eu continuo com esta motivação inicial, apesar de todos os 

problemas, eu acredito muito que dê para fazer diferente (Estudante de Licenciatura 

em Filosofia – grifo nosso). 

Quando ouvimos esta colocação lembramos do belíssimo livro escrito por Fanny 

Abramovich (1997), Meu professor inesquecível, no qual a autora apresenta uma compilação 

de histórias vividas por grandes escritores, alguns professores da atualidade e seus professores 
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inesquecíveis. Esta memória vai ao encontro das palavras da estudante do Curso de 

Licenciatura quando a mesma relata que, já considerando a possibilidade da docência, 

―apaixonou-se‖ pela filosofia através da prática inspiradora de um professor do Ensino Médio. 

Tudo isso nos coloca mais uma responsabilidade enquanto docentes, a de influenciar positiva 

e negativamente futuros profissionais, que iniciam sua formação já no momento da tomada de 

decisão pela profissão e, como veremos a seguir, utilizam, muitos anos depois, em suas 

práticas profissionais, as lembranças e vivências da própria escolarização em sua atuação.  

Neste sentido, apostamos na pedagogia como instrumento de formação integral dos 

indivíduos e desenvolvimento de autonomia, assim como problematiza Castoriadis (1987c, 

p.156), ―o fim da paidéia é ajudar este feixe de pulsões e imaginação [o indivíduo] a tornar-se 

um anthropos, no sentido indicado mais acima de um ser autônomo. Podemos também dizer, 

lembrando Aristóteles, um ser capaz de governar e ser governado‖. 

Em diferente perspectiva, dentro do mesmo espaço da escola, apresentamos outro 

relato.  

Eu tinha pouco conhecimento do que seria uma Licenciatura em Música e eu escolhi 

porque eu achava que era aprender a tocar todos os instrumentos, porque na minha 

cidade, Paraíso do Sul o pessoal pouco conhece o que é uma faculdade de música e 

haviam dois professores lá apenas, e eles tocavam todos os instrumentos, então, 

ficava subentendido que a Licenciatura em Música era aprender todos os 

instrumentos, em nenhum momento me veio à cabeça que eu teria que dar aula, só 

quando eu iniciei mesmo o curso que eu compreendi, era totalmente diferente do que 

eu imaginava (Estudante de Licenciatura em Música). 

Assim, a escola, de um jeito ou do outro, cumpre uma de suas funções pré-

estabelecidas enquanto instituição, auxiliar o estudante em sua construção pessoal e tomada 

de decisão frente a vida. Entre o desconhecimento e a ressignificação de disciplinas, 

conteúdos e possibilidades de ação, muitos jovens descobrem enquanto alunos seu desejo por 

ser professor. Além disso, ―do ponto de vista da formação do professor, o recurso à memória 

pode contribuir para identificar as diversas marcas pedagógicas que ele carrega em si e que, 

de certa forma, constituem o lastro em que serão alojadas as informações e vivências‖ 

(PEREIRA, 2013, p. 182).  

Seguindo, em outros relatos os estudantes comentam a influência da família em sua 

escolha profissional especifica, tanto como incentivo, quanto como sinalização de cautela com 

a opção pela docência como profissão.  

No meu caso foi um pouco diferente, eu sempre gostei mais de Física na escola, e 

daí uma vez eu tentei fazer o vestibular para o Bacharelado em Física e em casa eu 

fui bastante desacreditado, falaram que era horrível, que eu não ia me formar, daí eu 

já tinha uma tia que era formada, meu tio também, e o meu pai quase terminou. Aí a 
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minha mãe falou para eu fazer Matemática no outro ano, que era menos pior, aí eu 

fiz, mas não sabia exatamente o que era o curso assim, não me contaram quase nada 

na verdade. Fui descobrindo conforme o curso (Estudante de Licenciatura em 

Matemática Noturno). 

Interessante observar a ideia da Licenciatura em Matemática como uma opção ―menos 

pior‖ em relação à Licenciatura em Física e a família com diversos membros docentes 

desencorajando a escolha profissional, mas, de certa forma, aceitando como natural. A família 

como fator determinante também aparece em outros relatos de filhos ou netos de professores. 

Há também aqueles que alegam terem escolhido uma licenciatura específica, em relação às 

demais ainda pelo baixo ponto de corte, o turno de oferta e a identificação com o público alvo 

do trabalho, este último mais presente nos cursos de Licenciatura em Pedagogia (diurno e 

noturno) e Licenciatura em Educação Especial (diurno e noturno). São relatos como estes que 

ratificam o grande número de estudantes que chegam às licenciaturas influenciados das mais 

distintas formas, alguns cientes de espaço no qual estão adentrando, outros desconhecendo 

totalmente os propósitos de uma licenciatura e terceiros iniciando seus cursos já 

desacreditados da/na docência.   

Há, ainda, um número de estudantes nas licenciaturas que já possuem uma graduação 

no âmbito do bacharelado, concluída ou apenas iniciada, e que, posteriormente, ingressam na 

licenciatura correspondente à área específica em busca de maiores oportunidades de trabalho. 

Isso é exemplificado através dos relatos dos estudantes que comentam sobre esta influência na 

escolha da profissão. ―Eu também vim do bacharelado e a licenciatura me deu uma 

experiência diferenciada. Sem as cadeiras da licenciatura a gente não vê muito o que fazer 

com a biologia, foi mais ou menos isso. A gente vai se formar biólogo, mas pode ser professor 

também.‖ (Estudante de Licenciatura em Ciências Biológicas). 

Neste sentido, percebemos que, por mais que a profissão docente esteja desprestigiada 

e envolta num imaginário social de desinvestimento, muitos estudantes ainda veem a docência 

como uma opção mais lucrativa e ampla em relação a possibilidades de emprego do que os 

cursos de bacharelado nas áreas específicas. Há também aqueles de defendem de modo 

bastante efetivo sua escolha, recebendo com problematizações muito pertinentes nosso 

questionamento.  

Sabe profe, eu fiquei me questionando agora, eu sempre fico me questionando na 

verdade. Todo mundo pergunta porque a gente escolheu Pedagogia, parece que para 

os outros cursos esta pergunta não é feita, parece que só Pedagogia as pessoas têm 

que questionar. Porque é um curso com ponto de corte baixo, é um curso que todo 

mundo sabe que as vezes é muito autocomplacente, que é um curso voltado para 

pessoas com um nível mais baixo que outros, como Medicina e Engenharia. Desde o 

primeiro dia que eu entrei aqui todo mundo questiona porque Pedagogia. Porque? A 
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gente não pode simplesmente querer este curso, com o mesmo desejo de alguém que 

faz Medicina? A gente não pode ter acordado com um desejo um dia e ter ido para 

uma escola e desejado ser um professor como o que tínhamos? Não pode seguir um 

professor que te inspirou? Talvez devêssemos mudar a pergunta de porquê tu quer 

Pedagogia, para porque você continua na Pedagogia? Parece que estão sempre nos 

menosprezando, a gente decidiu fazer, é a nossa opção. Um dia acordou e escolheu 

(Estudante de Licenciatura em Pedagogia Diurno). 

Manifestações como esta, que foi, por muitas colegas, aceita e reafirmada, nos 

mostram que ainda há sim um público que opta pelas licenciaturas de ―cabeça erguida‖, 

cientes das fragilidades da profissão, mas convictas a contribuir para a mudança do 

imaginário instituído sobre a mesma. Ou seja, ainda entrelaçado ao imaginário instituído de 

desprestígio da profissão docente, significações mais antigas que estas, de estabilidade, 

oportunidade e prosperidade do magistério, ainda estão presentes no imaginário social que 

envolve o ser professor. Isso nos mostra, no âmbito da teoria proposta por Castoriadis que, de 

fato, os movimentos instituintes são vagarosos e processuais, fundamentam-se no instituído e, 

aos poucos, compõem outras significações, símbolos e modos de ver, ser e estar. 

Neste cenário caminhamos para a próxima questão problematizada com os estudantes, 

futuros professores, em formação na UFSM. Pois, com eles dialogamos também, sobre, o que 

é educação. Ao ouvirem este questionamento, a primeira reação de grande parte das turmas 

foi um longo silêncio, daqueles silêncios tão longos que também são um discurso. Temos 

consciência do quão capciosa foi a questão, que educação não é um conceito simples que 

quando ouvimos a palavra saímos recitando facilmente, entretanto, a leitura que fizemos dos 

mais de um minuto de total silêncio em cinco turmas, é a de que os estudantes de licenciatura 

não estão acostumados à refletirem sobre educação, ou simplesmente dialogarem sobre isso 

ao longo de sua formação.   

Houve também manifestações tímidas de definições de o que é educação em uma 

palavra que lhes vinha à cabeça. E quando as falas começaram a se desenrolar, foi possível 

visualizar um padrão muito interessante nas respostas dos quatorze cursos, a reflexão sobre a 

família na contemporaneidade e o papel da escola em meio a uma possível crise de valores 

sociais. Além disso, outros pontos problematizados foram, a educação como ferramenta de 

emancipação e ascensão social, a relação entre professores e alunos na construção e – em 

alguns poucos cursos – na ―transmissão‖ de conhecimento.   

Buscando definir o que é educação em apenas uma palavra os estudantes mencionaram 

transformação, troca de saberes, ensinar, humanizar e processo. Dentre estas, a palavra 

transformação surgiu como a mais recorrente e está diretamente ligada as outras reflexões 

feitas pelos estudantes em relação a possibilidade de ampliação dos saberes e ascensão social 
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através do estudo. Esta ideia de educação como transformação não é recente, está instituída no 

imaginário social desde a Grécia antiga, podendo ser visualizada através do Mito da Caverna 

que trata da transformação produzida na mente a partir da descoberta da luz, da saída do 

estado de ignorância, nele buscou-se apresentar como se comporta a natureza humana em face 

à educação. Ou seja, segundo Jaeger (2013, p. 895) ao analisar tal alegoria diz que, ―a paidéia 

não é focalizada aqui no ponto de vista do absoluto, como na alegoria do Sol, mas antes do 

ponto de vista do Homem: como transformação e purificação da alma para poder contemplar 

o Ser supremo‖. Neste sentido percebemos as significações e os símbolos presentes nas falas 

dos estudantes que, mesmo séculos depois, nos mostram como um imaginário se perpetua, 

como nos dizem os futuros professores.  

Acho que tem a ver com transformação, porque tu podes pensar de uma maneira, ou 

simplesmente não saber, não ter opinião sobre algo, algum conteúdo, algum assunto, 

e de repente alguém vem e consegue transformar teu pensamento transformar tuas 

atitudes, transformar os teus conceitos, educando, transformando (Estudante de 

Licenciatura em Pedagogia Diurno). 

Para além da palavra, transformação, a ideia da educação como ferramenta de 

mudança social está muito presente nas falas dos estudantes, em diversos momentos eles 

apresentam reflexões sobre as possíveis melhorias na vida cotidiana dos indivíduos que 

possuem acesso a educação, bem como, para a sociedade como um todo. Achamos oportuno 

ilustrar a ideia com a seguinte fala: ―Eu acho que mais do que teorias a educação é uma forma 

de melhorar o mundo, porque só a partir da educação a gente pode resolver problemas, por 

exemplo, uma criança que mora na favela, se ela tem acesso a uma boa educação ela pode ter 

uma outra vivencia‖ (Estudante de Licenciatura em Letras – Português). 

Os futuros professores ponderam em quase todos os cursos esta questão, associam 

diretamente a educação com a qualificação da vida social, imaginário já expresso no 

questionário que deu início à construção de dados da pesquisa, bem como em alguns PPCs. O 

imaginário de educação como ferramenta para a mudança social é algo também discutido por 

Mosé (2013) quando problematiza que o saber pode ser mais poderoso que a força dos 

exércitos e que fazer pensar foi uma das maiores ousadias do marxismo no século XX. Não 

apenas concordamos com a ideia como a complementamos no sentido de que hoje, frente a 

sociedade globalizada, transformar informação em conhecimento passa a ser um novo desafio 

para construção de sociedade autônomas, questão que se apresenta em caráter de urgência às 

escolas. 
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A educação é o que de fato vai definir a exclusão ou a inclusão de pessoas no 

processo social no século XXI; esta desigualdade é o que ainda segrega os países 

emergentes, segrega as classes populares, segrega os diferentes. Mas não se trata de 

qualquer tipo de educação, ou de escola. Precisamos enfrentar este fértil e difícil 

problema: o que é educar no século XXI? O que é realmente importante aprender? 

(MOSÉ, 2013, p. 32). 

Os estudantes das licenciaturas também estão iniciando algumas reflexões, mesmo que 

tímidas, vão ao encontro destas questões, eles dizem que ―a educação é uma grande esfera da 

nossa sociedade, assim como a política, a economia‖ (Estudante de Licenciatura em 

Pedagogia Diurno). Além disso, apontam que ―uma conversa educa, olhar TV, na aula, tudo 

educa, educação é conhecimento, é criação de ideias, de pensamentos, aí tem muito a ver com 

as artes também‖ (Estudante de Licenciatura em Artes Visuais).  

Neste sentido as significações imaginárias que envolvem a educação, na concepção de 

vários dos futuros professores já estão entrelaçadas ao imaginário de globalização, a ideia de 

que não encontramos saberes apenas na escola, mas sim no mundo e, principalmente, com os 

outros. 

– Acho que se eu fosse resumir a educação em uma palavra eu diria que é 

humanizar-se. 

– Humanizar-se no sentido de valores, de conhecimentos, até lembrei do professor 

Celso Henz
24

, nossa, belíssimo, foram muito boas as aulas deles. Ele sempre falava 

na gente ser mais humano, tentar se aproximar ao máximo da realidade do aluno, 

que a educação funciona desta maneira. Eu acho que só assim a gente vai poder 

transferir, transferir não, só assim a gente vai poder educar alguém, apenas através 

da relação humana.  

– Quando a gente fala em humanizar a gente fala em afeto também né (Diálogo entre 

Estudantes de Licenciatura em Pedagogia Diurno). 

O diálogo entre as futuras professoras acima, nos apresenta, além da marca de um 

formador na trajetória acadêmica de um professor, a ideia de que a educação, para além do 

ensino de conteúdos, está intimamente ligada ao processo de humanização. Sobre isso, 

Castoriadis (1987c, p. 156) diz que ―a pedagogia começa na idade zero, e ninguém sabe 

quando termina. O objetivo da pedagogia – falo, evidentemente, de um ponto de vista 

normativo – é ajudar o recém-nascido, esse hopeful e dreadful monster, a tornar-se um ser 

humano‖. Ideia esta que Paulo Freire também disserta e se faz presente nas palavras das 

estudantes.  

Ou seja, a educação como prática humanizadora, como algo que ultrapassa os 

formalismos conteudistas da escola se faz presente no imaginário dos futuros professores e, 

                                                           
24

 Mantendo o nome do professor Celso Henz, citado pela estudante, presto minha homenagem a este brilhante 

educador que muito nos ensinou sobre humanização e com tão pouca foi tratado, no ano de 2017 pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM. 
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quando adentramos neste âmbito, a família surge recebendo fortes críticas. Presente na grande 

maioria, se não todos, os cursos visitados, a significação do diálogo necessário entre a família 

e a escola, acrescida da preocupação com a crise de valores que a sociedade vivencia no 

século XXI e a diferença entre a educação que deveria ser trabalhada pela família e educação 

escolar foi a maior discussão dentro da temática sobre o que é educação. 

Tem o lado comportamental, tem o lado ético, tem o lado que deveria vir de casa e 

muitas vezes não vem, porque a educação está muito voltada para a escola formar os 

alunos cada vez mais, então a educação tem envolvido muito a escola ultimamente. 

A base da educação das crianças, as crianças vão com 4 ou 5 anos para a escolinha, 

então a formação da educação está toda dentro de uma escola. Então, quando se fala 

em o que é educação, deveria, entre aspas, ser baseada na educação familiar e da 

escola, mas o que se enxerga hoje em dia é basicamente aquilo que a criança vive 

dentro da escola (Estudante de Licenciatura em Matemática Noturno). 

  O imaginário social sobre a educação por muito tempo centrou-se na família a 

na escola como suas duas instituições, bem como seus dois grandes símbolos, todavia, com a 

globalização, a tecnologia e toda a complexidade da sociedade do século XXI, a crise da 

educação foi inevitável. Numa sociedade em que o capitalismo e o mundo do trabalho ditam 

as novas formas de viver as crianças chegam cada vez mais cedo as escolas. Não há tempo 

para educar em casa, desta forma, a partir dos quatro, ou seis, meses de vida, as crianças são 

entregues a profissionais da educação que, durante quatro ou oito horas por dia, para além do 

ensino formal, cuidam, acolhem, educam e apresentam o mundo. Que geração é esta que 

literalmente cresceu na escola? Ainda não sabemos. Mas esta já é uma reflexão presente, e 

achamos isso muito oportuno, pois estes futuros professores que desde já se preocupam com o 

elo entre educação, escola e família, logo mais estarão à frente desta infância e juventude 

formada nos moldes do século XXI.   

E muitas vezes a gente esquece que a educação começa lá na família e que as 

pessoas, toda a sociedade é responsável pela educação, hoje principalmente, muita 

gente pensa que só a escola, só o professor é responsável pela educação, então 

coloca-se toda a responsabilidade na escola e no professor. Sendo que, se tu parar 

pra pensar, tu vai pra escola quatro horas por dia, ou turno integral que tu fica seis 

horas, mas o tempo que tu vive em casa? Em casa é o pai e a mãe, uma ou duas 

crianças, as vezes um pouco mais, e na escola é um professor para uma turma de 

trinta alunos. Então se tu vais pensar na educação no sentido complexo, ela é 

integral, ela jamais vai acontecer só na escola, não que a escola e o professor não 

tenham poderes de educar, mas muitas vezes sobrecarregam a escola de outras 

funções, e sua real função fica deixada de lado, que é construção do conhecimento, a 

ressignificação de tudo aquilo que a criança precisa, porque as vezes os professores 

têm que fazer o papel dos pais (Estudante de Licenciatura em Pedagogia Noturno). 

A ideia de que a educação é um processo de múltiplas instâncias é recorrente entre os 

estudantes e a crítica que eles fazem às famílias diz respeito ao abandono da tarefa de educar 
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no âmbito dos valores sociais e familiares, deixando toda a responsabilidade para a escola, no 

momento em que as crianças ingressam cada vez mais novas na instituição e permanecem 

mais tempo. Sobre isso, Castoriadis (2002, p. 17) vai dizer que, 

O primeiro e principal ateliê de fabricação de indivíduos adequados é a família. A 

crise da família contemporânea não consiste somente, e nem em grande medida, em 

sua fragilidade estatística. O que está em causa é a degradação e a desintegração dos 

papéis tradicionais – homem, mulher, pais, filhos – e sua consequência: a 

desorientação informe das novas gerações.  

A expressa preocupação com esta nova maneira de viver em sociedade, bem como, 

com a constituição social das crianças que, em média, passam oito horas por dia nas escolas 

desde antes de completarem um ano de idade é algo latente nos discursos. Entretanto, 

achamos oportuno neste momento ressaltar a ideia de que uma sociedade heterônoma atribui a 

terceiros as suas próprias crises, sem perceber-se como instituidora das mesmas. Fato que nos 

leva a refletir que o conflito de valores, a sobrecarga posta na escola para a educação das 

crianças e o afastamento da família da função primeira de educar e humanizar, também é 

produção imaginária nossa, mas esta consciência da responsabilidade pelas instituições não 

está presente nas falas dos futuros professores com os quais conversamos.   

A partir deste contexto de reflexão, o que Castoriadis vai apontar como a crise da 

família, é a leitura que fazemos da crise econômica e social que constitui o século XXI, 

instituída e mantida pela própria sociedade atual. Crise esta que vai ao encontro das denúncias 

dos estudantes de que ―as crianças vivem dentro da escola‖. Mas que escola é essa? Assim 

encaminhamos a próxima problematização proposta às turmas de licenciatura, que foi baseada 

em três principais questões sobre o que é escola, porque ela existe e será que a escola precisa 

continuar a existir.  

A escola como instituição imaginária social segunda específica, está instituída em 

nossa sociedade há bastante tempo, entretanto, observamos também a crise pela qual ela está 

passando, bem como o movimento instituinte que incorreu no excesso de atribuições 

delegadas à instituição. Entretanto, antes de partirmos para nossas próprias ponderações, 

manteremos nosso foco de deixar a voz dos estudantes dos cursos de licenciatura da UFSM 

prevalecer, são eles, seus imaginários, símbolos e significações que por ora nos interessam 

mais – assim como amar e mudar as coisas, como nos ensinou Belchior, que oportunamente 

toca agora no rádio.   

Sobre a escola, há uma virada bastante interessante nos imaginários dos futuros 

professores, um grupo considerável vai trazer a escola em sua funcionalidade tradicional e a 

ideia da educação como o preparo para a vida. Há também aqueles que chegam a 
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problematizar a crise institucional que ela vivencia e a necessidade de movimentos instituintes 

que a ressignifiquem e reconfigurem. Por fim, estes dois grupos unem suas vozes na defesa da 

manutenção da instituição e a importância da escola para a sociedade.  

Ao serem questionados sobre o que é escola, recebemos um dos maiores 

envolvimentos das estudantes que participaram da pesquisa, percebemos que falar de uma 

instituição, concreta, que possui caráter simbólico e funcional, foi mais confortável do que 

sobre educação, uma significação abstrata. Em suas ponderações os estudantes responderam 

que a escola é isso ―esta estrutura que a gente conhece‖ (Estudante de Licenciatura em Artes 

Visuais), também que ela é uma instituição de formação, de prevenção – sem explicar 

prevenção de que. Falam também que ―a escola é a formalização, o lugar para a troca de 

saberes acontecer‖ (Estudante de Licenciatura em Matemática Diurno), ou ―um local de trocas 

e vários tipos de aprendizagem, tanto a aprendizagem acadêmica, quanto a de amizades, de 

socializar, na escola tu aprende a vida‖ (Estudante de Educação Especial Noturno). Alguns 

vão além e dizem que a escola é ―um pequeno manicômio‖ (Estudante de Licenciatura em 

Química), ou ―um lugar chato aonde as crianças não gostam de ir‖ (Estudante de Licenciatura 

em Pedagogia Diurno) e ainda, em momento de autoanálise dizem, ―se eu for pensar na minha 

escola, a parir da minha referência, as vezes eu sinto como se fosse uma prisão‖ (Estudante de 

Licenciatura em Teatro). 

É interessante observar que há uma pluralidade de significações que envolvem a 

escola nas turmas de licenciandos, não há uma manifestação uniforme, a seu modo, retratam o 

imaginário desta instituição, as vezes com resignação, outras com senso comum, ou com 

críticas, estando ainda marcada a imagem de um vivido como estudante, reconstruída pela 

memória.  Nas palavras de Castoriadis, ―como toda instituição, é uma inércia sustentada por 

um mito: entregue a ela mesma, continua na mesma direção, com a mesma velocidade; 

questionar seu valor, seus métodos, sua orientação, seus resultados equivalem ao 

iconoclasmo‖ (CASTORIADIS, 1987a, p. 287). Desta forma, percebemos que num primeiro 

momento, em grande parte das turmas, a tendência é aceitar a escola como ela é e responder 

ao nosso questionamento apenas com significações instituídas, sem críticas. 

Isso também ocorre quando questionamos os estudantes sobre porque a escola existe. 

Por exemplo, alguns responderam, ―num primeiro momento para escolarizar, para ensinar 

normas, para que a criança saiba distinguir o que é certo e o que é errado, viver em sociedade, 

socializar‖ (Estudante de Licenciatura em Artes Visuais), ou ―para preparar para as regras da 

sociedade. Vamos pensar em algumas linhas, porque na escola fica um atrás do outro? Tem 

que ter uma questão de aprender regras, comportamentos e tudo mais‖ (Estudante de 

Licenciatura em Educação Especial Noturno). Como a teoria nos mostra, o impulso inicial é a 
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preservação da instituição, e a ideia de que a escola precisar educar, ensinar a se comportar e 

preparar as crianças para a vida ainda surge muito forte. Ainda, na voz dos futuros 

professores, ―eu acho que a escola é o lugar que prepara para a vida. Na verdade, eu acho que 

a escola educa, é lógico, mas ela, hoje em dia ela está preparando já para o mercado de 

trabalho, estão educando para você ter um currículo maravilhoso para você ter um bom 

emprego‖ (Estudante de Licenciatura em Educação Especial). 

Manifestamos nossa preocupação com uma visão tão limitada da escola presente no 

imaginário de alguns estudantes, em falas como esta última apresentada acima, houve 

concordância unanime das turmas a partir da colocação dos colegas. Entretanto, sendo 

estudantes de 7º semestre, já deveriam ter em mente que a escola não prepara para a vida, 

assim como nos ensinou Dewey (1967), a escola é a vida acontecendo, por isso ela 

necessariamente deve propor a articulação entre a vida social e os conhecimentos 

compartilhados nas instituições, respeitando ainda, que as experiências e vivências dos alunos 

já contém elementos, fatos e conhecimentos que compõem conteúdos de diversas áreas do 

conhecimento. Ou seja, a formação de professores na perspectiva da permanência da 

instituição como ela é, na defesa da educação tradicional, antiga, que via o estudando como 

um sujeito a ser ―domesticado‖ ou ―doutrinado‖ como dizem alguns estudantes é um 

imaginário presente nas licenciaturas.  

Por outro lado, percebemos também movimentos iniciais de mudança, imaginários 

instituintes que se manifestam em alguns diálogos e reflexões. Por exemplo,   

– Compartilhar o conhecimento de cada um, tanto professor com aluno, quando 

aluno com professor, aluno com aluno. Tu recebe vários conhecimentos de várias 

áreas. 

– Mas tu aprendes a criticar também. Não adianta tu chegar lá e vomitar conteúdo, 

principalmente trabalhar com o aluno o que seja relevante, não o que não faz sentido 

nenhum. Eu acho que a educação deveria ter este sentido, ensinar coisas uteis e 

aplicáveis as vidas das pessoas.  

– Até porque conteúdo tu podes aprender em casa, tu podes pegar o livro didático e 

decorar (Diálogo entre Estudantes de Licenciatura em Ciências Biológicas). 

Ou, 

A escola no meu entendimento é o espaço onde você vai poder fazer com que ocorra 

esta transformação, no caso né. Porque todos nós temos, almejamos um mundo 

melhor, transformar o mundo, melhorar. E como fazer isso? Eu acredito que é 

através do conhecimento, quando mais você conhece este mundo que você vive, 

infinitas possibilidades de transformá-lo, de melhorá-lo você vai ter, a escola é um 

espaço aonde permite a formação de sujeitos, não só dos alunos, dos estudantes, mas 

dos professores também, porque você vai se efetivando professor pela prática, no dia 

a dia da escola, por conhecer o que é de fato a escola, quando você pensa o que vai 

fazer dentro da escola. Será que é só dar aula? Dar aula por que? Com o intuito de 

que? Qual é a função? Criar a sua concepção de escola a partir da vivência, não só 

ver a escola como uma instituição que tem deveres e tarefas a cumprir (Estudante de 

Licenciatura em Filosofia). 
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A perspectiva das teorias libertárias freireanas apresentam-se nas falas dos estudantes 

como um início de movimento instituinte nas licenciaturas, a ideia de escola para 

compartilhar conhecimento e ferramenta de transformação volta aos discursos como um meio 

termo entre a educação escolar que temos e o que os estudantes compreendem que a escola 

deveria ser. Paulo Freire, em Pedagogia da Indignação problematiza que nós temos o direito 

e o dever de mudar o mundo e, numa reflexão sobre a escola, complementa dizendo que,  

As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade de pensar, de indagar-se 

e de indagar, de duvidar, de experimentar hipóteses de ação, de programar e de não 

apenas seguir os programas a elas, mais do que propostos, impostos. As crianças 

precisam de ter assegurado o direito de aprender a decidir, o que se faz decidindo. Se 

as liberdades não se constituem entregues a si mesmas, mas na assunção ética de 

necessários limites, a assunção ética desses limites não se faz sem riscos a serem 

corridos por elas e pela autoridade ou autoridades com que dialeticamente se 

relacionam (FREIRE, 2000, p. 28). 

A ideia de transformação também pode ser capciosa no momento em que alguns 

entendem por transformar o sujeito a necessidade de padronizar os indivíduos e calar seu 

imaginário radical, docilizando as crianças e jovens. Trazemos esta reflexão na perspectiva de 

Castoriadis, quando este diz que, ―a sociedade nada é em sua duração sem crianças 

socializadas, isto é, ―criadas‖ e ―educadas‖ de um certo modo. Fazer nascer uma criança em 

um determinado país e não em um outro já agride sua ―liberdade‖, assim como educa-la desta 

ou daquela maneira, ensinar-lhe na escola tal coisa em vez de outra‖ (CASTORIADIS, 2004, 

p. 224). 

Outras manifestações dos estudantes apontam na direção do que Freire diz sobre a 

liberdade reflexiva e o estímulo à vivências e experimentações, e este é o ponto chave para 

um terceiro grupo de significações, aonde o movimento instituinte, ou pelo menos a abertura 

para este movimento, já aparece com muito mais força nos discursos.  

Eu acho que, eu ia falar sobre educação, mais assim num sentido formal da escola, 

porque eu acho que o sentido da escola é fazer, transformar, a educação é no sentido 

de formar e transformar, principalmente um cidadão crítico, um cidadão que tenha 

discernimento de saber se dá conta do que acontece ao seu redor no mundo, 

entendeu? Saber que as coisas não são assim porque são, é uma construção social e 

tem interesses que não são neutros, e tem que se dar conta disso, que existem 

relações de poder, forças. Eu acho que é isso, isso para mim é educação, é escola, é a 

família, tu querer educar um filho na frente da televisão, ou do Facebook, não é 

assim, pois tem que formar um cidadão crítico que se dê conta deste mundo que a 

gente está, e porque ele é assim (Estudante de Licenciatura em Pedagogia Noturno). 

Neste sentido o que temos são discursos, tímidos, mas existentes, em prol de uma 

educação humanizadora, uma escola que trabalhe articulada com a vida em sociedade e as 
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críticas necessárias sobre suas instituições. Esta mesma análise, nas palavras de Viviane 

Mosé, aponta que: 

Enfim, se antes recebíamos os valores prontos; hoje, com a crise de valores, temos 

de aprender a criá-los. Produzir, em vez de apenas memorizar conhecimento; criar, 

em vez de apenas reproduzir valores; abrir novos mercados, em vez de apenas se 

enquadrar no existente, são alguns dos pontos que definem o homem contemporâneo 

(MOSÉ, 2013, p. 31). 

Na sequência, durante as Conversas Cruzadas ocorridas nas turmas de licenciatura, 

foram registrados em nossa memória de pesquisadoras diversos olhares e expressões, mas 

nenhuma igual as que vieram após questionarmos os estudantes se a escola precisaria 

realmente existir. Os estudantes praticamente não compreenderam nossa questão, em suas 

expressões ficou visível que nunca haviam sequer imaginado a possibilidade de a escola não 

existir. Assim, mesmo os mais fervorosos em suas críticas, até aqueles que manifestaram que 

a escola está totalmente errada, uniram suas vozes aos colegas mais tradicionais que diziam 

que a escola existe porque as crianças necessitam que lhes transmitam conhecimentos e 

doutrinas e em uníssono responderam que a escola precisa sim existir. Apresentaremos o 

exposto acima em três manifestações.  

Na visão tradicional: 

– Ela precisa existir porque está mais ali, a meu ver, muito mais do que esta questão 

do convívio social, ela está para transmitir conhecimentos para as crianças.  

– Isso mesmo, porque, por exemplo, em casa, por mais que o pai saiba o conteúdo e 

queira ensinar, as vezes a criança não está afim. 

– Ou se os pais têm outra área e não sabem o conteúdo.  

– Aí na escola tem matemática, português, física, a criança não escolhe o 

conhecimento, ela tem que aprender, é imposto que ela aprenda, porque é bom para 

ela. É como se fosse uma ―doutrinazinha‖, é importante isso, porque em casa ela 

acha alguma coisa na internet, logo não gosta mais e para na metade (Diálogo entre 

Estudantes de Licenciatura em Química). 

Imersa em movimentos instituintes: 

Eu acredito que a escola deveria existir sim, mas não como nos moldes atuais, não 

de forma tão tradicional como existe agora. Eu continuo pensando que a escola é 

importante como um espaço de formação de cidadãos sim, como um espaço onde 

você também pode dialogar sobre muitos conhecimentos que você já tem, que você 

já traz para a escola. Mas quando você dialoga com alguém que já teve uma 

trajetória na vida, já tem um olhar muito mais amplo sobre algumas coisas que você 

ainda não passou. Eu acho que é um lugar onde ocorrem trocas muito interessantes 

quando se estabelece o diálogo, e quando não existe esta regra tão restrita de pega o 

livro, senta, vai ler e depois a gente conversa (Estudante de Licenciatura em Teatro). 

A partir de uma crítica social sobre educação e escola: 
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Acho que se a escola deixar de existir é um retrocesso. A gente sabe que nas décadas 

passadas não existia uma educação formal, aonde os alunos, as crianças, jovens e 

adultos poderiam aprender, antigamente isso era só para os ricos. Existiam as 

escolas para elite, educava-se para quem tinha dinheiro, e ao longo dos anos a gente 

ganhou este direito de escola para todos, e perder isso seria um retrocesso. A gente 

diz que não precisa mais de educação para todos, só para alguns. Se a gente for 

analisar a escola pública, está quase chagando nisso, a gente sabe que é na escola 

particular que se tem mais qualidade, aonde tem alunos com acesso a outras 

culturas, outras coisas, que a escola pública, seus professores e alunos não tem. Eu 

acho que dizer que não precisa existir escola seria muito egoísmo da nossa parte. Eu 

acho que o que não precisa é professores que não querem estar lá. Não precisa mais 

a gente mentir que está tudo bom, que está tudo certo, que vamos continuar assim, 

acho que não precisamos mais disso, porque isso é tu viver uma fantasia, dizer que 

tudo é maravilhoso lá na minha escola, que tu fizeste o curso e é licenciado porque 

tu queres (Estudante de Licenciatura em Pedagogia Diurno). 

Observamos com bastante interesse tais discursos trazidos pelos licenciandos e, de 

início, gostaríamos de chamar atenção para o fato de que as significações não são unanimes 

nos cursos, elas transitam em grupos de estudantes, do mesmo curso, ou de outros. Mas o 

intuito aqui é apresentar as formas mais distintas de defesa da manutenção da instituição 

imaginária social que denominamos escola. A explicação castoriadiana que encontramos para 

isso diz que,  

Cada instituição da sociedade visa a se perpetuar. Em geral, ela consegue criar os 

meios de consegui-lo, dado que os seres humanos não podem existir senão na 

medida em que são socializados, isto é humanizados, pela instituição social, e na 

medida em que os modos postos por esta instituição lhes sejam conformes e tendam 

a reproduzi-la indefinidamente. Em outros termos, os bípedes recém-nascidos só se 

tornam indivíduos ao interiorizarem as instituições sociais existente 

(CASTORIADIS, 2004, p. 182). 

Neste sentido a sociedade contemporânea, por mais que apresente inúmeras críticas a 

escola atual, vê a instituição como necessária para o desenvolvimento da sociedade e neste 

momento daremos ênfase ao pronunciamento de um Estudante de Licenciatura em Pedagogia 

que acima denuncia que a sociedade precisa de escola, o que ela não precisa é de professores 

que não gostariam de estar nela. Colocação extremamente importante em nossa visão e que 

nos impulsiona para o próximo ponto discutido com os estudantes, futuros professores, que 

foi sobre em quais aspectos a profissão de professor se difere de todas as outras.  

Primeiramente os discursos trouxeram o imaginário social do professor como aquele 

profissional do qual todas as demais profissões precisam, neste momento de valoração 

sinalizaram que os professores são a base de tudo na sociedade e na vida dos indivíduos. Não 

discordamos desta premissa, mas sabemos que há um universo de significações e símbolos 

que habitam tal imaginário. Isso porque, a profissão de professor é algo complexo e múltiplo, 

ao falarmos em professores de Educação Básica, educadores infantis, professores de Ensino 
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Superior, profissionais graduados em licenciaturas, formados em cursos de magistério ou 

simplesmente bacharéis ou tecnólogos que dedicaram tempo à pós-graduação e hoje 

tornaram-se professores pela ocasião de um concurso público. Que professores estamos 

falando aqui? 

Segundo os estudantes dos cursos de licenciatura falamos de um ―profissional que 

passa por todas as etapas da vida de uma pessoa‖ (Estudante de Licenciatura em Artes 

Visuais), também aquele que ―é a base para todas as outras profissões né, quanto tu aprendes, 

é porque ele tem conhecimento e tem como objetivo compartilhar‖ (Estudante de Educação 

Especial Diurno), e que mesmo sendo a base de tudo ―são os mais desvalorizados‖ (Estudante 

de Licenciatura em Letras Espanhol). Os futuros professores que compartilharam seus 

imaginários conosco apresentam em suas falas um professor muito importante socialmente 

que poderia ser qualquer profissional docente, em qualquer nível e modalidade, entretanto, 

quando trazem que estes são os profissionais mais desvalorizados e que o que difere o 

professor dos outros profissionais é simplesmente ―o salário‖ (Estudante de Licenciatura 

Diurno) outro imaginário é expresso.  

Aparentemente a sociedade institui o imaginário de que o professor, por mais 

importante que seja, é um profissional desvalorizado, que ganha pouco e trabalha muito, e em 

algumas significações, o faz por vocação. O símbolo do professor como o sacerdote, o que se 

doa, aquele que está sempre disposto a ajudar é algo ainda muito presente na sociedade, as 

contradições nos discursos nos mostram isso e, algumas vezes, são literalmente expressas, por 

exemplo, quando um licenciando diz, ―eu acho que é vocação, se a gente quisesse ser rico não 

seria professor, então, tem que ter vocação‖ (Estudante de Licenciatura em Matemática 

Diurno), ou ainda, o professor ―trabalha muito por amor, porque não é valorizado, não é bem 

remunerado, mas tu chega na sala de aula e tem prazer em ser professor‖ (Estudante de 

Licenciatura em Ciências Biológicas.  

Apontamentos como estes nos preocupam vindo de jovens profissionais em formação, 

isso porque, a partir do momento em que tomamos consciência de que a instituição imaginária 

da sociedade é algo criado, e mantido, pelos próprios indivíduos que nela habitam, passamos a 

observar que profissionais que já iniciam a carreira resignados com o imaginário instituído 

sobre a docência, pouco conseguirão adentrar, ou perceber, movimentos instituintes tão 

urgentes em nosso meio educacional. Em contraponto, discutindo sobre formação inicial de 

professores, Pereira (2013, p. 207) traz que, 

Trata-se, agora, de entender que vir a ser professor é uma escolha, uma diferença na 

história de um sujeito. Ser professor não é uma prática de uma vocação. Não é uma 
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mera habilidade desenvolvida. A professoralidade é a condição de proposição que 

um sujeito assume como diferença de si, uma escolha em ser agente de desinstalação 

do que está estabelecido e, ao mesmo tempo, suportar junto o terremoto, o resgate 

das vítimas e a construção de uma nova cidade. Como já disse em outro momento, a 

professoralidade traz a condição de ser, ao mesmo tempo, impulso e rede.  

Este movimento instituinte de superação do imaginário de desprestigio da profissão 

docente, separação do sacerdócio e da vocação, é algo latente nos cursos, isso também é 

percebido e comentado pelos licenciandos. Eles veem o professor do século XXI como um 

profissional que ―deve ter a mente muito mais aberta, muito mais acessível, tem que ter 

consciência do impacto que você pode ter na vida dos outros‖ (Estudantes de Licenciatura em 

Química). Além disso, a educação para a transformação volta a ser tema quando o assunto é 

docência,  

Tu lida com a formação da pessoa, seja criança, adolescente, as vezes uma coisa que 

eu professor diz muda toda a visão de uma criança, de um adolescente, o professor 

diz uma coisa e tu muda. Claro, os bons e os maus exemplos, as vezes o professor 

diz coisas que o aluno nunca mais quer lhe olhar na cara, ou voltar na sala de aula 

(Estudante de Licenciatura em Letras Português). 

Esta ideia de compartilhamento de saberes e transformação de sujeitos nas mais 

distintas fases da vida está sendo bastante recorrente nos discursos, analisamos como um 

ponto positivo, principalmente no momento em que os estudantes apresentam o contrapondo 

de que nem todos os professores que marcam e influenciam, o fazem de forma positiva. 

E tem aquela questão dos professores que sabem muito, mas sabe para si. E ser 

professor não é um dom, não é uma dádiva ou vocação, tem muitas pessoas que 

sabem para si, mas ensinar vai muito além, não é transmitir o conhecimento né, é 

conseguir construir com o outro (Estudante de Licenciatura em Música). 

Sobre isso, Celso Antunes, em entrevista a Viviane Mosé (2013, p. 184), ao ser 

questionado sobre o que considerava fundamental numa relação de aprendizagem, responde 

que é o professor. Ele ainda complementa salientando que não basta saber conteúdos, que 

mais importante ainda é a consciência de que não se sabe tudo e que o diálogo com o aluno é 

fundamental para compreender o processo de ensino e aprendizagem. Nas palavras dos 

estudantes de licenciatura, que trazem suas memórias e histórias de vida entrelaçadas às 

reflexões sobre a formação inicial à qual estão desenvolvendo, fica claro a mudança de 

percepção da profissão docente, uma abertura para a horizontalização da educação, uma 

educação para a complexidade e humanização.  

Do meu ponto de vista, você não é só a pessoa que pega o livro, entra na sala de aula 

e começa a explicar conceitos, tu és uma pessoa responsável por muitas das 

afetações que acontecem ali, tudo o que você vai falar vai afetar pelo resto da vida 
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da pessoa. Por um lado, isso, e por outro dessa responsabilidade de você estabelecer 

este dialogo do aluno com o mundo, estabelecer conexões com as coisas que 

acontecem, porque muitas vezes os pais não fazem isso. Pensando no meu pai e na 

minha mãe, eu amo eles, eu acho que eles me deram uma educação muito boa, só 

que eles trabalhavam de manhã, de tarde e de noite, porque eles trabalhavam num 

hospital e simplesmente ligavam para eles e eles tinham que sair correndo. E como 

você passa muito tempo dentro da escola eu acho que o professor tem uma certa 

responsabilidade sim, de trazer essas conexões da vida na sala de aula (Estudante de 

Licenciatura em Teatro). 

Além disso, refletem sobre a importância da formação inicial e as práticas nas escolas, 

bem como, a formação continuada que ocorre na reflexão sobre a prática. De uma forma ou 

de outra, os estudantes apontam a necessidade de maior inserção em seu futuro local de 

trabalho, pois acreditam que nele está grande parte do insumo para a formação de professores.  

– A escola é fundamental, e a gente teria que passar pela escola para poder ser 

professor. 

– Será? 

– É a escola que forma os professores. 

– Mas a gente não necessariamente se formara dentro de uma escola, é preciso 

pensar uma nova organização.  

– Mas é o que está instituído para a gente. 

– Por enquanto, a gente sempre pode subverter (Diálogo entre Estudantes de 

Licenciatura em Artes Visuais). 

Chamamos atenção também para a ideia de que é a escola que forma os professores, 

bastante interessante, os estudantes veem na instituição o local aonde encontram subsídios que 

a formação inicial na universidade não consegue lhes oportunizar. Sobre isso, José Pacheco, 

em entrevista a Viviane Mosé (2013, p.291) diz que ―Ainda existe entre os formadores de 

professores a crença de que a teoria precede a prática e se fossiliza o Piaget, o Vygostsky. O 

que fazem é acumulação cognitiva, que de nada serve na formação profissional‖. Sobre isso, 

Castoriadis (2004, p. 294), diz que, 

E um educador deve saber também que as crianças podem lhe ensinar muitas coisas 

sobre o ser-criança que não estão nos livros, ou não estão neles com esta 

intensidade, esta pregnância, esta evidência que se manifesta nas reações das 

crianças. Elas podem ensinar coisas sobre o funcionamento do espírito e da alma das 

crianças. É preciso que os educadores estejam sensibilizados para isso 

(CATORIADIS, 2004, p. 294). 

Percebemos nos imaginários dos estudantes dualidades e contrapontos muito 

interessantes, há uma efetiva heterogeneidade entre os cursos de licenciatura e seus 

professores em formação. Diversidade esta, difícil de mensurar a partir da análise que 

realizamos pela perspectiva da hermenêutica heideggeriana, porém significativamente ativa 

em ambos os polos de posicionamento, considerando também a existência de uma terceira 

vertente, incluída no entre lugar em meio a defesa de um imaginário instituído tradicional 
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sobre escola e educação e um movimento instituinte, ainda às tontas, que acredita e concebe 

outras possíveis formas de fazer educação e instituir escolas.  

Neste sentido, seguimos problematizando a profissão e questionamos os licenciandos 

sobre o que faz um professor, sobre qual é o trabalho de um docente. Após a discussão sobre 

o que diferencia a profissão docente das demais, sentimos os estudantes mais silenciosos neste 

tópico que seguiu, como se as respostas da provocação anterior bastassem para, também, falar 

sobre esta. Nosso intuito inicial era questionar os estudantes literalmente sobre o que faz um 

professor, qual é a sua rotina de trabalho na perspectiva deles, entretanto, eles seguiram 

problematizando aspectos gerais da profissão. Não impedimos tal movimento por 

acreditarmos que o pesquisador, ao lançar uma provocação deve aceitar o que vier, rever sua 

própria maneira de questionar e trabalhar com aquilo que inicialmente seus interlocutores 

trazem.  

Grande parte dos licenciandos responderam nossa pergunta utilizando apenas uma 

palavra/expressão, por exemplo, ao questionarmos sobre o que faz um professor, 

responderam, problematiza, potencializa coisas, ensina, educa, transmite conhecimento, troca 

experiência. Sempre dentro de um imaginário social instituído sobre a profissão, numa 

devolutiva quase que mecânica daquilo que é senso comum. Sobre isso, esta naturalização dos 

imaginários Pereira (2013, p. 42) traz que, 

Na medida em que sei, por exemplo, o que é ser professor, e me deparo com um, já 

tenho meia dúzia de expectativas em relação a ele. Se ele me apresentar uma 

conduta incoerente com o modelo que trago, vai me surpreender e vou dizer: ou ele 

enlouqueceu ou não é professor. Assim, a nossa sociedade é extremamente 

violentada pela forma com que prescreve e organiza a produção da subjetividade, 

postulando contra a processualidade (PEREIRA, 2013, p. 42). 

Entretanto, houve também respostas diferenciadas que apontam para outras 

perspectivas possíveis, traduzem em práticas o que antes foi ligeiramente exposto em uma 

única palavra. São diálogos e falas que vão além, que mostram movimentos instituintes de 

reflexão e práticas vindas dos licenciandos que, com cuidado posicionam-se sobre o fazer de 

um docente.   

De imediato quando alguém pergunta qual é a tarefa de um professor, me parece que 

é educar. Ok, mas, ser professor, eu entendo como você apresentar infinitas 

possibilidades para os estudantes, de escolha, de visões de mundo, de interpretar não 

só o mundo, mas todas as questões que estão relacionadas, é uma forma de, eu 

acredito que a tarefa seja isso, apresentar possibilidades de compreender o mundo e 

de se colocar neste mundo, de se posicionar no mundo (Estudante de Licenciatura 

em Filosofia). 
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A perspectiva de educação pelo viés da filosofia, do trabalho docente constituir-se em 

apresentar ao aluno possibilidades de compreender o mundo é algo que nos provoca 

positivamente. A dialética como metodologia de trabalho do professor, como meio para a 

qualificação dos saberes dos indivíduos e ferramenta para ―levar o melhor da alma a 

contemplar o melhor de todo o existente‖ (JAEGER, 2013, p. 920). Sobre isso, Castoriadis 

faz a seguinte reflexão. 

Quais são as implicações de uma educação que visasse a tonar todos os indivíduos o 

mais possível capacitados a participar do governo comum – o que Aristóteles, mais 

uma vez, entendia muito bem e denominava paidéia pros ta koina, a educação em 

vista dos assuntos comuns, considerada por ele como dimensão essencial da justiça? 

(CASTORIADIS, 1987b, p. 341). 

O imaginário do trabalho do professor como aquele que irá auxiliar o aluno a realizar 

uma crítica da sociedade e problematizar o instituído é algo que surge como movimento 

instituinte. Ainda bastante incipiente, percebemos em algumas poucas turmas este tipo de 

reflexão, mas entendemos que não é algo simples, que chegar a este nível de reflexão requer 

tempo, dedicação e abertura para tal. Como já trouxemos em outros momentos, está intrínseco 

às instituições sua luta pela perpetuação, assim como nos imaginários instituídos.  

Ainda nesta mesma linha de raciocínio, em outra conversa os estudantes trouxeram o 

empenho em fazer de sua profissão algo que tenha sua importância reconhecida para a vida 

dos estudantes, muito ao encontro do exposto acima, mas já dentro das práticas de Estágio 

Curricular Supervisionado.  

O professor ele seria um mediador entre o aluno e o conhecimento, ele vai ser um 

facilitador. Um dia no meu estagio eu falei isso para as crianças, bem sério eu tive 

uma conversa com eles. Não adianta eu vir aqui e trazer mil e uma formas bonitas de 

fazer, se vocês não quiserem aprender eu não consigo colocar na cabeça de vocês, 

vocês têm que sentir vontade, ter este gosto pelo conhecimento, ninguém mais pode 

fazer isso por vocês, e ninguém vai poder tirar isso de vocês (Estudante de 

Licenciatura em Matemática Noturno). 

Quando relatam as reflexões sobre a importância de a educação ser uma via de mão 

dupla, de necessitar da abertura do aluno e do professor para que a troca ocorra, os estudantes 

nos apresentam os desafios que enfrentam no Estágio, momento em que buscam entrelaçar a 

formação vivenciada no curso e a prática na escola, imersos em significações imaginárias em 

conflito, ou consonância com a realidade. Além disso, observamos que, nos poucos cursos 

que foram além, em suas colocações sobre o trabalho de um professor, a área específica 

surgiu com maior força em suas falas, mostrando as influências da formação inicial do 
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imaginário dos futuros professores. Uma feliz mostra disso está no diálogo abaixo, sobre qual 

é o trabalho de um professor. 

– Movimentar o pensamento, os nossos conceitos. 

– Estar a espreita do devir. 

– Atravessamentos. 

– Entrelaçamentos. 

– É o mediador da formação e do conhecimento para chegar a subjetividade, ao 

pensamento próprio, pensando sem a dualidade. 

– Enunciável, visível, agenciamento, invisível. 

Toda a turma ri (Diálogo entre Estudantes de Licenciatura em Artes Visuais). 

Ao final deste diálogo, a riso solto da turma e o cruzamento de olhares mostram-nos 

que eles mesmos estavam surpresos e orgulhosos da reflexão que, conjuntamente, realizaram. 

A disposição em subverter e utilizar conceitos até então não problematizados sobre o trabalho 

docente. Esta perspectiva da educação pelo viés da ética e da estética faz parte de um 

movimento instituinte consideravelmente crescente na área, observamos nos discursos dos 

licenciandos o conhecimento desta causa e a tradução da mesma na resposta à nossa 

provocação. Sobre isso, Hermann (2010, p.61) vai dizer que ―a emergência da estética mostra 

que as forças da imaginação, da sensibilidade e das emoções teriam maior efetividade para o 

agir do que a formulação de princípios abstratos, do que qualquer fundamentação teórica da 

moral‖. 

Neste mesmo sentido, para Castoriadis (1999, p. 104),  

O ser, em geral, é criação. O imaginário e a imaginação são o modo de ser que essa 

vis formandi do ser em geral toma, nesse rebento do ser/ente total que é a 

humanidade. Ela aí aparece sob esta forma particular, esta densidade e, idealidade 

explícita. O vivente é uma emergência. Nesta emergência, lemos essa potência 

formadora do ser/sendo global, potência que, nela mesma, não tem, é claro, 

nenhuma personalidade, nem também qualquer finalidade, que não é teleológica. 

Movimento de criação significativamente instituinte o realizado pelos estudantes de 

Licenciatura em Artes Visuais, a educação para além dos dualismos, pelo viés da 

subjetividade que atravessa e entrelaça, é algo pensado por nós como uma das maiores 

necessidades de construção de uma outra instituição de educação, uma escola para além dos 

formalismos e conteudismos atuais. Sobre isso, Viviane Mosé (2013, p. 56) afirma que 

precisamos compreender que a escola deve ser ―um espaço vivo de produção de saberes, de 

valorização da curiosidade, da pesquisa, da arte e da cultura, da criatividade, da reflexão – um 

espaço de convivência ética e democrática no qual se exercita a cidadania‖. Para a filósofa, e 

concordamos, este é o único caminho para a escola no século XXI.   
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 Tais reflexões nos encaminham para o próximo tópico problematizado com os 

estudantes dos cursos de licenciatura da UFSM, sobre o que é um aluno. Neste momento 

houve respostas diversas, entretanto, os estudantes também não se manifestaram longamente 

sobre o assunto, como se as significações imaginárias instituídas sobre o que é um aluno já 

estivessem postas e muito claras. Neste sentido falaram que o aluno é o centro da educação, 

que o professor não tem porque existir sem o aluno, que ele é o sujeito, que é o objeto e o 

objetivo da educação, apenas trazendo expressões e/ou palavras-chave, sem aprofundamentos.  

A maior recorrência entre os grupos, com repetições em pouco mais da metade dos 

cursos, foi a reflexão de que os alunos somos todos nós, que sempre somos e seremos alunos. 

Os estudantes, futuros professores se reconhecem como aprendizes nos cursos de licenciatura 

ao dizer que alunos são eles e complementam expandindo para a formação permanente após a 

graduação ao sinalizarem que sempre serão alunos. Em complemento a isso, Castoriadis 

também apresenta teorização, através da premissa que o comportamento humano é baseado 

em constante criação e aprendizagem. 

Além disso, se o comportamento humano não fosse senão aprendizagem, não se vê 

por que nem como haveríamos abandonado a ―primeira sociedade‖. A existência da 

história e a diversidade de sociedades impõem o reconhecimento de que é essencial, 

no humano, sua capacidade de criação, que o faz inventar comportamentos novos, 

tanto quanto acolher, por outro lado, o novo (sobre a importância capital desse 

segundo aspecto) (CASTORIADIS, 1999, p. 41). 

Na perspectiva da teoria do imaginário social, os indivíduos apenas conseguiram 

construir sociedades e instituições para mantê-las, através da capacidade de continua criação e 

aprendizagens. Isso justifica, tanto a fala dos futuros professores ao assumirem 

conscientemente que são e sempre serão alunos, seres em construção e processo de aquisição 

de novos saberes, quando a evolução das sociedades a partir da instituição primeira. Além 

disso, para os estudantes, quem escolhe a docência como profissão está colocando-se como 

indivíduo em processo de formação permanente. Indo ao encontro da proposição da formação 

permanente, outro ponto bastante interessante levantado em grande parte das turmas, foi a 

ideia de que os professores devem conhecer os alunos e se adaptarem a eles.  

– Bom, como eu disse antes, o professor é a base, mas não há professor se não 

houver aluno, o aluno é o nosso objeto de trabalho, nosso estudo, tudo é para ele, 

então ele, tanto o aluno como o professor eles são, para falar de educação, de escola, 

de sociedade, tudo isso, eles são os cernes. Não há aluno sem professor, não há 

professor sem aluno, é uma relação de troca. 

– Uma via dupla. 

– Cada turma tem um perfil, e o professor tem que se moldar. O aluno de periferia, o 

aluno de centro, este aluno acaba moldando o professor, a forma de trabalhar dele, e 
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também trazendo novos elementos para a desconstrução do professor e do aluno. 

Acaba sim sendo uma via de mão dupla. 

– Acredito também que é de orientar qual seja o papel do professor. Porque para a 

gente ser professor, como a colega disse, a gente vai ter que pensar sobre com que 

alunos estamos trabalhando, qual é o perfil destes alunos, e tudo o que a gente vai se 

planejar sobre como a gente vai trabalhar depende deles também. Não é algo que a 

gente vai chegar e levar pronto. Então para a gente se conhecer como professor e se 

reconhecer, e ser professor de fato a gente tem que conhecer estes alunos, como eles 

pensam e assim proporcionar um ensino que não só alcance as nossas expectativas, 

mas as dos alunos também (Diálogo entre Estudantes de Licenciatura em Filosofia). 

Entrelaçada a proposta de educação através do diálogo na perspectiva da ética e da 

estética, como já haviam problematizado nos tópicos anteriores, assim como no excerto 

acima, muitos estudantes comentaram sobre a necessidade de os professores conhecer seu 

grupo de alunos e com eles construírem conhecimentos contextualizados. Também, a partir 

desta reflexão, são encaminhados para outros dois pontos importantes e nos trazem elementos 

sobre o professor/licenciando em Estágio Curricular Supervisionado que ao mesmo tempo em 

que ensina, aprende muito com os estudantes nas escolas e, sobre a necessidade de uma 

reforma curricular da educação escolar para acompanhar os avanços do século XXI e seus 

jovens.  

Nas palavras dos estudantes, ―muitas vezes o aluno para nós é uma coisa dentro da 

sala de aula, principalmente a gente que está fazendo estágio sabe, porque a gente se depara 

com aquelas crianças que muitas vezes nos ensinam mais do que a gente ensina para elas‖ 

(Estudante de Licenciatura em Música). A reflexão de que em Estágio Curricular 

Supervisionado os licenciandos aprendem mais do que ensinam, em algumas circunstancias 

não é algo que se apresenta como novidade, isso acontece porque a formação inicial dos 

professores se dá muito distante da escola e, mesmo que a legislação obrigue 400 horas de 

Estágio, os estudantes vivenciam o efetivo trabalho docente em uma parte muito reduzida 

deste tempo. 

É muito recorrente – e aqui falamos a partir de nossa experiência enquanto 

orientadoras de Estágio –, que os estudantes cheguem nos semestres finais do curso sem a 

mínima noção do que enfrentarão na escola, de quais são os conteúdos, saberes e outros 

ensinamentos que deverão compartilhar com seus alunos. E, conscientes deste despreparo, 

sentem muito medo da realidade a ser vivenciada na escola e levam muito tempo para 

conseguirem se ambientar neste espaço que não deveria ser tão desconhecido. Sobre isso, esta 

distância entre universidade e escola, que impacta diretamente na formação inicial de 

professores, Tião Rocha (MOSÉ, 2013, p. 260) diz que a universidade, ―está mais isolada do 
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que a escola, porque ela está fechada dentro de uma muralha. Transformou-se num gueto, ela 

se autossatisfaz, se autoabastece, se autojustifica‖.  

Em sua crítica a universidade, Tião Rocha ainda vai além, dizendo que a educação 

precisa de uma mudança estrutural e grandiosa, mas que esta não requer grandes recursos, 

apenas de disposição e bons educadores e, finaliza denunciando que não devemos esperar que 

bons educadores sejam formados apenas dentro do ―universo da universidade‖. Concordamos 

com Tião sobre a educação realmente necessitar de uma mudança estrutural, assim como a 

escola enquanto sua instituição.  Em relação a universidade, anuímos também que bons 

educadores não se formarão apenas neste espaço, entretanto, acreditamos que já existam, nas 

falas de alguns grupos de estudantes de licenciatura, movimentos instituintes conscientes de 

crítica a estrutura da formação inicial ofertada na universidade, bem como em relação a escola 

e sua urgente necessidade de mudança. Vejamos,  

O aluno é o ponto central, ele é o ponto central da educação, não é o professor. Tudo 

se baseia nele, no que ele quer aprender, no que ele realmente vai aprender, se ele 

vivencia aquela aprendizagem ou se aquela aprendizagem foi totalmente evaporada. 

Os professores cada vez se queixam mais que os alunos com o passar dos anos 

parecem que estão aprendendo cada vez menos. Mas será que é os alunos que estão 

aprendendo menos, ou será que é o conteúdo que não está sendo modificado? Não 

está sendo inserido um pouco mais de atualidade? Porque eles já estão na 

informática, na tecnologia. Então a educação tem que ser voltada para toda esta 

modernidade deles, para que eles aprendam de maneira mais substancial, com 

significado (Estudante de Licenciatura em Matemática Noturno). 

Está presente em algumas turmas de licenciandos a reflexão sobre a necessária 

mudança da escola, sabemos que estes momentos surgem amparados tanto pelas memórias de 

quando eles mesmos estavam em processo de escolarização, quanto por suas atuais vivencias 

enquanto estagiários, professores em formação inicial que retornam a mesma escola, com um 

diferente papel. Na crítica de Viviane Mosé (2013, p. 33), ―o mundo contemporâneo nos 

impõe questões cada vez mais complexas, vivemos em rede, a palavra mais pronunciada é, 

provavelmente, conexão. Mas professores e alunos continuam apertando botões na linha de 

montagem de uma fábrica em extinção‖. Neste sentido, para muitos estudantes a compreensão 

de quem são os novos sujeitos que chamamos de alunos é fundamental no exercício da 

educação. Eles ainda dizem que o aluno é ―um sujeito histórico que tem vivencias, vontades, 

experiências, opinião que está dentro de um contexto, e ele vem com conhecimentos 

empíricos para desenvolver e chegar num conceito elaborado‖ (Estudante de Licenciatura em 

Pedagogia Diurno). Este é o desafio, ver o aluno como sujeito histórico, mas também ver a 

escola como instituição imaginária social que não condiz mais com a sociedade atual e, dentro 
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destas duas premissas, movimentar as engrenagens do imaginário instituído e propor o 

instituinte na educação.  

Seguindo este diálogo sobre o aluno, os professores e o que acontece dentro das 

escolas, chegamos a um novo tópico de nossas discussões com os licenciandos, quando os 

provocamos sobre o que é uma boa aula. Neste aspecto, as respostas dos estudantes giraram 

em torno de quatro grandes eixos envolvendo o preparo do professor, a existência de troca e 

interação entre as pessoas, o planejamento e a transmissão de conhecimento.  Salientamos 

também que neste momento as turmas discorreram mais longamente sobre suas ideias, talvez 

pela temática lhes parecer um campo mais conhecido, visto que vivenciam situações de aula 

há muito tempo.  

Há palavras incorporadas ao vocabulário educacional que são mais difíceis de serem 

deixadas de lado do que usualmente pensamos que seria, como a expressão ―transmitir 

conhecimento‖. É sabido que a ideia do professor como aquele que transmite conhecimento 

aos alunos é algo ultrapassado, que advém de uma perspectiva de educação bancária a qual 

Paulo Freire tanto criticou entre as décadas de 60 e 80, e antes disso Dewey já problematizava 

esta ideia em meados de 1880, bem como o movimento da Escola Nova em 1930, ou seja, há 

muito tempo a ideia de ―transmissão de conhecimento‖ vêm sendo posta em xeque. 

Entretanto, no vocabulário instituído, esta premissa se mantém bastante presente e, 

volta e meia, está entre as falas dos estudantes.  Por exemplo, ―uma boa aula é quando tu 

consegues transmitir o que você queria transmitir para os teus alunos‖ (Estudante de 

Licenciatura em Matemática Noturno), ou ainda ―quando aquilo que o professor almeja 

alcançar é alcançado pelos alunos, quando os alunos conseguem compreender, a fixação, eles 

conseguirem compreender o que for transmitido‖ (Estudante de Licenciatura em Pedagogia 

Diurno).  

A partir destas falas, podemos seguir por duas interpretações, a de que, por mais que 

realizem críticas a educação instituída e discorram sobre a necessidade de mudança, os 

estudantes dos cursos de licenciatura ainda pautam suas práticas na educação tradicional, pois 

esta escola instituída é mais ―segura‖ do que os ventos de mudança. Ou, os movimentos 

instituintes caminham por passagens complexas que exigem tempos e práticas, pois 

permanecem em nossos vocabulários o imaginário instituído e o universo que compõem o 

magma de significações muito embora já consigamos elaborar outras formas de ser e estar. 

Nossa tendência é acreditar na segunda hipótese, amparadas na teoria do imaginário, na ideia 

que,  
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Busca e interrogação são geralmente saturadas pelas significações imaginárias 

sociais que o ser humano absorve e interioriza durante essa dura aprendizagem que é 

a socialização. E essas significações, elas próprias, são quase sempre instituídas no 

fechamento, pois a exclusão da interrogação é o primeiro e o melhor meio de 

assegurar a perpetuação de sua validade (CASTORIADIS, 1999, p. 148). 

O imaginário, como já vimos, é algo que nos antecede, já nascemos em uma sociedade 

instituída e sua função, enquanto instituição, é fazer com que nosso imaginário radical se 

adapte a ela e garanta sua perpetuação. Isso não ocorre apenas na instituição primeira, a 

sociedade, mas também nas suas instituições segunda, sejam elas transistóricas ou específicas. 

O conceito de que as significações são instituídas no fechamento é algo que não deve ser 

esquecido quando realizamos análises como esta, nas falas dos estudantes estão significações 

instituídas e instituintes que se entrelaçam na constituição de um ser professor. Desta forma, 

falamos em constituição de um ser professor e, neste momento, destacamos a preocupação 

dos estudantes com a necessidade de um docente ―bem preparado‖ para que uma boa aula 

possa acontecer. 

– Uma boa aula é onde acontece uma troca, onde isso se efetua, quando o professor 

está preparado. 

– Quando o professor está preparado, a gente nunca está preparado para tudo, mas 

quando se tem um domínio do conteúdo e se algo fugir você deve ter jogo de 

cintura. – Quando eu mais saio satisfeita não é quando dá tudo certo no plano, mas 

quando eu percebo interesse sabe, quando eu vejo que a maioria estava ali presente, 

prestando atenção e interagindo, as vezes conversando, mas tu percebes quando eles 

estão ali. 

– Uma boa aula envolve muito a questão de um bom planejamento, planejamento 

assim, que se tu tens planejado, tu tens dispositivos, tu tens pensado tu não te 

preocupas se alguma coisa foge do teu planejado porque faz parte do que está 

acontecendo ali, eu acho que tem a ver muito isso. Se tu tens um bom planejamento 

tu vais fazer um link entre uma aula e outra, levar mais com leveza tudo o que 

acontece (Diálogo entre Estudantes de Licenciatura em Artes Visuais). 

Os estudantes falam muito sobre isso, sobre a importância do preparo prévio para a 

aula, do planejamento e da segurança construída pelo profissional nestes momentos, o que 

poderá lhe auxiliar a enfrentar com maior desenvoltura dos desafios do cotidiano da docência. 

Isso é algo que nos chama bastante atenção porque, o planejamento é visto por eles como algo 

imprescindível à prática, mesmo que demonstrem a consciência de que este é mutável. Isso se 

apresenta como maturidade nos aspectos práticos que antecedem o ingresso na sala de aula, 

porque compreender que o plano é um caminho com muitos possíveis desvios faz com que 

estes futuros professores estejam cientes de que a aula é um universo complexo e imprevisível 

em muitos sentidos. 

Por outro lado, nossa experiência enquanto orientadoras de estágio curricular 

supervisionado, constantemente nos mostra que, nem sempre os licenciandos lidam bem com 



267 

 

os imprevistos da sala de aula. Em muitos momentos o imaginário do ―domínio de classe‖ 

volta a constituir suas significações e nestas horas os jovens professores encaram grandes 

frustações, especialmente no início dos estágios finais. Isso também se mostra nas falas, por 

exemplo, quando dizem que ―depende da metodologia que o professor adota em sala de aula, 

independente da escola, vai muito do professor, a questão do domínio do professor na sala de 

aula‖ (Estudante de Licenciatura em Pedagogia Noturno). 

Vivemos um período de transição na educação, na escola e, consequentemente, na 

formação de professores, as significações se misturam nos discursos dos estudantes e 

apresentam este ―entre-lugar‖ que surge nos cursos de licenciatura. Acreditamos, pois, que o 

processo de formação de um profissional acontece intrinsecamente ligado ao processo de 

construção do sujeito e nisso se entrelaçam memória, significações, teorias e instituições. 

Nesse sentido, como diz Morin (2012a), vivemos numa ―mistura de acaso e necessidade‖ e, 

no exercício de pensar, mergulhamos num arquipélago de incertezas.  

Ainda sobre isso, mas em relação à escola neste momento de mudanças estruturais na 

sociedade que vive o século XXI, tomamos as palavras de Viviane Mosé, 

A escola precisa entender, enfim, que todo o conhecimento, toda a afirmação está 

sujeito a mudanças, que todo saber é provisório. Essa instabilidade no domínio do 

conhecimento, que antes era marcado por um conjunto de verdades, nos estimula 

uma mudança nas relações de poder na escola: se todo saber é provisório, 

professores e alunos, juntos, devem se dedicar à produção de conhecimento, em vez 

da relação hierarquizada, na qual o professor detém um corpo de saberes que devem 

ser transmitidos aos alunos (2013, p. 55). 

Sobre isso, os estudantes de licenciatura também fazem longas reflexões. Em diversas 

turmas ouvimos sobre a necessidade de superação da barreira hierarquizada presente nas 

escolas, o imprescindível diálogo entre professor e aluno na construção compartilhada de 

conhecimentos, entre outras colocações. Isso nos mostra que existem movimentos reflexivos 

instituintes, por mais tímidos que sejam, pelo menos no âmbito da reflexão, eles estão 

presentes na formação inicial. Para os estudantes, ―uma boa aula é quando tem uma troca, 

quando não é só o professor falando, falando, que todo mundo se sinta mobilizado‖ 

(Estudante de Educação Especial Noturno). 

Este compartilhamento, este diálogo, esteve presente em aproximadamente uma dúzia 

de cursos com os quais conversamos e o interessante disso é que em alguns, para além das 

reflexões teóricas que a formação de professores lhes proporcionou, eles apresentam as 

experiências nas escolas, sejam em projetos e/ou programas de ensino ou no estágio curricular 

supervisionado, como definidoras desta outra perspectiva sobre o que seria uma boa aula. 
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Eu acho que uma boa aula é quando só existe o diálogo entre o aluno e o professor. 

Por exemplo, eu estou fazendo o meu Estágio II, com o pessoal do CTISM, que é 

um colégio técnico e industrial, e eu estou dando Técnicas Circenses – iniciação ao 

trapézio e ao tecido, com outro colega, e eu nunca me senti tão leve para ir para a 

sala de aula e saber que elas estão ali porque elas querem fazer. Não só porque é 

meu estágio e eu tenho que desenvolver tal aula, dentro da nossa sala de aula rola 

muito diálogo, rola muita comunicação e é muito prazeroso, pelo menos para mim, 

estar ali. Diferente do Estágio I que foi muito ruim para mim, porque eu fui para a 

sala de aula pela primeira fez, sem ter entendido na prática o que é estar ali, o que é 

compartilhar com estes alunos (Estudante de Licenciatura em Teatro). 

Corroborando, trazem, também, a opinião dos alunos nas escolas.  

De acordo com eles, e eu tendo muito a acreditar nisso também, uma boa aula não é 

chata que o professor vá lá e fique escrevendo no quadro e a gente copiando e, 

enfim, faz exercício e não sabe muito o que é aquilo. Uma boa aula é quando você 

consegue ser claro, mostrar de fato qual é o proposito, qual é o objetivo daquela 

aula, que o aluno consiga compreender o porquê daquilo. Porque não adianta você 

chegar e dizer ―hoje nós vamos estudar a metafísica aristotélica‖, mas por quê? No 

momento em que você consegue mostrar para eles qual é a relevância, qual é o 

sentido daquilo no dia a dia deles, e porquê de estar na escola este assunto, isso é 

uma boa aula (Estudante de Licenciatura em Filosofia). 

São desafiadoras, mas não novas, as reflexões dos estudantes, a educação na 

perspectiva da dialogicidade, como bem nos ensinou Paulo Freire, sempre foi uma 

possibilidade para aqueles que se mantém críticos e conscientes da troca que ocorre quando 

seres humanos, sujeitos sociais convivem. Os estudantes falam em fazer seus alunos 

conscientes do porquê de cada conteúdo que estão aprendendo, em pautar suas práticas 

educativas no compartilhamento de experiências e saberes, na busca livre e curiosa pelos 

conhecimentos e numa possibilidade de aula ―que não acaba quando termina, te faz pensar 

muito mais do que isso‖ (Estudantes de Licenciatura em Letras Português).  

Interessante que nas reflexões amparadas em suas práticas enquanto licenciandos, os 

estudantes ouvem os alunos das escolas e com eles aprendem, também, sobre ser professor. 

Vemos estas vivências como insumo fundamental para a formação inicial e, reiteramos que 

deveriam existir muitos mais momentos de interação entre universidade e escola ao longo da 

formação, pois somente nas escolas os futuros professores conseguirão efetivamente 

compreender seu campo de trabalho em sua complexidade, seus sons, texturas, cheiros, 

alegrias e desafios. Assim, sobre o que os licenciados apresentam em suas significações, 

lembramos o verbo ―paulofreirear‖ criado por Tião Rocha (MOSÉ, 2013, p. 266-267), 

―paulofreirear é toda esta dimensão da vida, da cultura, da ética, da solidariedade como 

matéria-prima fundamental e condição da aprendizagem, de qualquer aprendizagem. Da 

cidadania, da tecnologia, da ciência, da humanidade‖. Para Castoriadis (1987c, p. 259). 
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A criação do projeto de autonomia, a atividade reflexiva do pensamento e a luta pela 

criação de instituições auto-reflexivas, isto é, democráticas, são resultados e 

manifestações do fazer humano. Foi a atividade humana que gerou a exigência de 

uma verdade, quebrando o muro das representações da tribo, a cada vez instituídas. 

Foi a atividade humana que criou a exigência de liberdade, de igualdade, de justiça, 

na sua luta contra as instituições estabelecidas. E é o nosso reconhecimento, livre e 

histórico, da validade desse projeto, e a efetividade da sua realização, até aqui 

parcial que nos liga a essas exigências – de verdade, liberdade, igualdade, justiça – e 

nos motiva na continuação dessa luta.  

Ou seja, o projeto de autonomia de uma sociedade e a instituição de outras formas de 

ser e estar constituem, também, a raiz de todo o imaginário. Neste sentido, a ideia do 

reconhecimento da liberdade do outro nos leva novamente ao verbo ―paulofreirear‖, pois os 

estudantes apontam o afeto como outro fator definidor da constituição de uma boa aula, e para 

nós, afeto e reconhecimento se unem na vivência do respeito. Na perspectiva dos estudantes, 

―conta muito o afeto também, porque não adianta o professor chegar aqui e dar uma aula 

exemplar e não ter afeto com os alunos, não ter aquela coisa sabe, aí tu não vais gostar, se não 

tem comprometimento e afeto do professor, tu também não vai ter como aluno‖ (Estudante de 

Licenciatura em Pedagogia Diurno).  

Encontramos também, na instigante obra de Merçon (2009), Aprendizado ético-

afetivo: uma leitura spinoziana da educação, subsídios para a composição da proposta 

emergente da incorporação da perspectiva do afeto à educação e a formação de professores, 

isso porque pensamento e afeto estão inextricavelmente associados. Ainda, a obra aponta que 

―a separação rígida entre conhecimento e afetividade é substituída no sistema spinoziano por 

outra distinção: entre diferentes tipos de conhecimento, aos quais correspondem diferentes 

regimes afetivos, juntos, estes dois elementos – saber e afeto – constituem uma forma de vida 

(Ibidi., p. 48). 

Do ponto de vista do imaginário social, ―todos os sinais indentificatórios do indivíduo 

correspondem ao mundo instituído das significações sociais, no qual evidentemente um lugar 

essencial é ocupado pelas significações referentes às diferentes entidades coletivas instituídas, 

das quais o indivíduo é um membro ou um elemento‖ (CASTORIADIS, 2004, p. 259) e, neste 

sentido, ser membro passa pelo sentimento de pertença, também construído na perspectiva 

dos afetos spinozianos. Ou seja, a proposta de educação que toma o afeto como fator basilar e 

considera a dimensão imaginária das instituições, ações e sujeitos está presente no discurso 

dos estudantes dos cursos de licenciatura da UFSM e, com grandes chances, estará também 

em suas futuras práticas enquanto profissionais nas escolas.  

Já nos encaminhamentos finais de nossas Conversas Cruzadas nas turmas, a última 

questão com a qual provocamos os estudantes foi sobre o que eles aprenderam ali naquele 

curso de licenciatura que acreditam que não aprenderiam em outro lugar, ou ainda, o que o 
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curso de licenciatura havia lhes ensinado de mais importante. Talvez por já estarmos 

conversando há algum tempo, ou pela abertura de reflexão proposta pelo questionamento, este 

foi o momento em que, de maneira unânime, as turmas mais se expressaram, nos trazendo 

variadas informações, reflexões e, também, descobertas.  

Inicialmente houve muitas manifestações em torno das aprendizagens na área 

específica de cada curso, os estudantes ressaltaram que os aprofundamentos dos conteúdos 

proporcionados pela licenciatura lhes trouxeram saberes que, com certeza, não adquiririam em 

outro espaço. Eles citam o trabalho com alunos especiais e cada uma de suas especificidades, 

os saberes gramaticais da área das letras, a noção de preconceito linguístico, as fases do 

desenvolvimento infantil, entre outros. Além disso, um ponto muito interessante deste leque 

de reflexões envolvendo as áreas específicas está na ressignificação de imaginários relativos a 

elas, como nos contam os próprios estudantes.  

A questão de que todo o sujeito é capaz de aprender. Porque antes de entrar aqui no 

curso tu não tem esta visão. Por exemplo, um surdo-cego, a gente nem tinha noção, 

como o autismo, também, eu não sabia que o autista podia tanta coisa. A gente 

perdeu muitos mitos que a gente percebe que muitas pessoas têm (Estudante de 

Licenciatura em Educação Especial Noturno). 

Em outras palavras, sobre esta mesma experiência de aprendizagens ressignificadas 

sobre a área específica.  

Eu aprendi, coisa que eu não fazia ideia, toda esta parte da didática da Matemática, 

como ela é importante para a formação do professor. As pessoas pensam assim que 

tu está fazendo Matemática então tu está fazendo continha. Mas tem toda esta 

proposta né, de como tu vai chegar no aluno, não é só fazer continha, é bem mais 

que isso, para tu chegar no aluno, conseguir passar aquele conteúdo, conseguir que 

ele trabalhe contigo. O curso de Matemática é bem mais do que números (Estudante 

de Licenciatura em Matemática Noturno). 

É muito interessante observar o quanto estes estudantes passaram a analisar seus 

próprios cursos de forma diferente, como um despertar para a autonomia reflexiva, as 

vivências ao longo da formação oportunizaram a produção de outras significações, indo além 

do esperado no ingresso na licenciatura. Movimentos assim são trazidos por Castoriadis 

(1999, p. 40) ressaltando que, ―o essencial da ‗aprendizagem‘ humana não concerne a um 

mundo próprio dado de uma vez por todas; remetem a um mundo social-histórico outro, a 

sociedades outras.‖ Ou seja, está no cerne da aprendizagem a capacidade humana de (re) 

conhecer, gradualmente, outras sociedades, outras formas de existir, criar e habitar. Voltando 

a palavra aos estudantes, observamos ainda mais.  

Uma coisa que para mim foi uma desconstrução de ideia é que eu achava que o 

professor tinha que fazer o aluno tocar, e este processo ele é fragmentado, ele vai se 
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apropriando das estruturas musicais para depois conseguir fluir nesse 

desenvolvimento musical mais forte. Então, esta coisa de ver resultados imediatos, 

igual miojo, em três minutos, mas compreender que com o tempo, que é importante. 

Por exemplo, uma aula de musicalização infantil, é importante ter uma cantiga de 

roda que eles irão marcar somente o tempo, coisas assim, que aos poucos haja esta 

construção musical dentro do aluno (Estudante de Licenciatura em Música). 

Os próprios estudantes apontam suas reflexões sobre o que eles chamam de 

―desconstrução‖ de ideias, e nós chamamos de ressignificação, de movimento instituinte. Na 

própria ponderação sobre a educação como algo processual que não ocorre do dia para a noite 

assim como avaliam em seus alunos, voltam o olhar para si mesmo neste processo.  

Eu acho que é bem neste sentido sabe, de se descontruir e se construir novamente 

sabe, a gente chega aqui com uma visão de mundo, uma perspectiva e a gente 

consegue se desconstruir e se construir novamente, a gente aprende a ter um olhar 

diferente sobre as coisas. Um olhar de questionamento, de olhar, de voltar, de ser um 

pouco cético em muitas coisas, este ceticismo que a gente aprende aqui na 

universidade, na Filosofia é muito importante, acho que o que pode resumir um 

pouco foi um vídeo que a gente viu aqui uma vez de umas criancinhas pequeninhas 

assim que perguntaram para elas assim, o que é a filosofia para ti, e uma criança 

bem pequena disse, ―Filosofia é para a vida‖ (Estudante de Licenciatura em 

Filosofia). 

As reflexões trazidas pelos estudantes sobre suas próprias transformações ao longo do 

curso são bastante atreladas ao processo de formação, fato que, em suas falas fica bastante 

explícito, pois rememoram aulas, livros, filmes, experiências em projetos de ensino, pesquisa 

ou extensão e estágio curricular supervisionado, apontando que, diversos são os dispositivos 

de formação que envolvem sua construção profissional. Desta forma, quando falamos em 

autorreflexão e dispositivos de formação, ou seja, suportes ou condições de formação, 

lembramos de Gilles Ferry, em seu livro Pedagogía de la formación (2004), pois, em sua 

perspectiva, a formação é um “trabajo sobre si mismo” e, para ele, existem três condições 

requeridas para que ocorra a formação: lugar, tempo e relação com a realidade. Assim, só há 

formação no momento em que há reflexão, e esta reflexão caracteriza-se como um trabalho 

sobre si mesmo. 

Reflexionar es al mismo tiempo reflejar y tratar de comprender, y en ese momento si 

hay formación. Entonces sólo hay formación cuando uno puede tener un tiempo y un 

espacio para este trabajo sobre sí mismo. Tiempo y lugar para la formación, tiempo 

y lugar para el trabajo sobre sí mismo, que no puede confundirse con el trabajo 

profesional que es un trabajo para otros (Ibid., p. 56)
25

. 

                                                           
25

 Refletir é ao mesmo tempo repensar e tentar entender, e nesse momento acontece a formação. Então, só há 

formação quando se pode ter um tempo e um espaço para esse trabalho sobre si mesmo. Tempo e lugar para a 

formação, tempo e lugar para o trabalho sobre si, que não pode ser confundido com o trabalho profissional que 

é um trabalho para os outros (Ibid., p. 56). 
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Refletir sobre o trabalho, a prática, as relações e o viver em sociedade, é parte 

primordial da formação docente, no sentido que, ao fazer este movimento de retorno ao 

vivido, com o auxílio da memória, podemos criar outras maneiras de agir, encontrar os 

motivos de nossas atitudes presentes, e reestruturar desejos e ações futuras. Isso também está 

presente nas falas dos estudantes de diversos modos e citamos como exemplo, entre outras, 

uma Estudante de Licenciatura em Teatro que diz, ―eu acho que ampliou a minha visão de 

educação, de professor, de sala de aula, ampliou a minha visão de pensar a educação, o 

professor, o aluno, pensar eu mesma e a minha formação para ser professora daqui a pouco‖. 

Na mesma linha em que relatam as transformações, (des)construções e mudanças 

vivenciadas ao longo da formação nos cursos de licenciatura, os estudantes apontam como 

muito forte a percepção diferente que hoje possuem da escola.  

Acho que Filosofia tem esta característica né, esta visão de mundo que a gente tem 

quando a gente entra aqui, nossa, são tantas possibilidades, tantas coisas que a gente 

não se interroga no dia a dia, não se pergunta, não vê. Na dimensão da escola 

também sabe, quando eu era aluno do Ensino Médio eu via a escola de um jeito, 

agora que eu estou aqui estudando para ser professora eu vejo a escola de uma outra 

forma, então, eu aprendi aqui no curso de Licenciatura em Filosofia a ver uma 

escola que eu não via antes, a ver um jeito de educação que eu não percebia antes né, 

então, isso foi as coisas que mais eu aprendi (Estudante de Licenciatura em 

Filosofia). 

Seguimos com exemplos. 

Eu acho que este contato que a gente tem com a escola, que o curso propicia, por 

mais que seja pouco, este contato torna a gente muito mais aberto. Porque é muito 

fácil tu criticar a educação atual, mas quando tu não estás inserido naquele contexto. 

A partir do momento em que tu entra lá dentro e vê como é, as necessidades, vê que 

não é bem assim, eu acho que tu te tornas muito mais aberto, muito mais reflexivo e 

muito mais crítico também (Estudante de Licenciatura em Letras Português). 

Observamos nas falas dos estudantes o que Morin (2012) vai trazer como a importante 

―reforma do pensamento‖ sinalizando que esta é uma necessidade fundamental da sociedade 

atual em relação à educação. Ou seja, formar cidadãos capazes de enfrentar os problemas de 

sua época e frear o enfraquecimento democrático que restringe a autonomia dos cidadãos. 

Neste sentido, nos anima as reflexões apresentadas, isso porque, neste momento das conversas 

nos foi possível perceber que realmente acontecem movimentos de mudança nos estudantes 

ao longo dos anos de formação inicial. O exercício do pensamento autônomo é algo 

indispensável para a educação do século XXI, é necessário que sejam pensadas outras formas 

de ensinar, de aprender e de instituir a escola e isso pode ser feito através de dispositivos de 

formação que propiciem mudanças paradigmáticas e promovam a abertura para imaginários 

instituintes.  
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Nas palavras de Castoriadis, (1999, p. 209 – grifo do autor), ―a verdadeira reflexão é, 

portanto, ipso facto, questionamento da instituição dada da sociedade, questionamento das 

representações socialmente instituídas, daquilo que Bacon chamava os idola tribos‖. Neste 

momento ressaltamos o encontro do proposto por Castoriadis, Ferry e Morin, sobre a 

necessidade de uma reforma do pensamento realizada através da reflexão sobre si mesmo e a 

sociedade, num exercício de autonomia e instituição de outras formas de ser e estar na 

coletividade. Estes movimentos aparecerem de forma bastante tímida nos outros tópicos 

discutidos nas turmas, entretanto, aqui, quando refletem especificamente sobre suas 

aprendizagens conseguimos visualizar uma maior abertura dos estudantes em relação a sua 

formação.  

Somamos a isso o número expressivo de colocações envolvendo aprendizagens como 

a da escuta sensível, afetividade com os alunos, olhar sensível, crença de que todos os sujeitos 

são capazes de aprender e ensinar. Os estudantes falam que nos cursos de licenciatura 

aprenderam a ―ver as diferenças, eu acho que é fundamental isso, a gente tem um olhar 

diferente, valoriza as dificuldades dos outros‖ (Estudante de Licenciatura em Educação 

Especial Diurno), além disso, ―o respeito, o respeito pelos conhecimentos que os alunos 

trazem e também o construir o conhecimento com eles, não transmitir, criar as possibilidades, 

isso para mim faz toda a diferença, porque a aprendizagem está no construir e não no 

transmitir‖ (Estudante de Licenciatura em Pedagogia Diurno). 

Colocações como estas nos mostram que, apesar das fragilidades curriculares dos 

cursos, ainda existem reflexões sobre uma educação pela ótica da sensibilidade, da ética e da 

estética. Discussão fundamental para a formação de professores do século XXI, pois, como 

nos propõe Hermann (2010, p. 95), ―a formação é um trabalho sobre si mesmo, numa abertura 

dialética entre a experiência no mundo e um projeto de mundo. Nesse trabalho de si mesmo, 

há uma dimensão estética, enquanto uma livre criação de si‖. Desta forma, apostamos que o 

indivíduo que compreende a estética da criação de si, também trabalhada por Pereira (2013), 

na formação de professores, levará isso para a sua prática futura na escola. Suposições estas, 

feitas por nós pesquisadoras embebidas na esperança, outro fato determinante para a educação 

e problematizado por Freire (1997) e influenciadas por palavras como as reproduzidas abaixo.   

A relação de aluno para aluno, de professor para aluno, a relação é bem mais forte, 

assim, eu sempre tenho a professora Claudia Belocchio como referência, porque ela 

está sempre ali nos ajudando, ensinando, é uma relação constritiva, que está sempre 

nos auxiliando, interessada no que a gente está fazendo (Estudante de Licenciatura 

em Música). 
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Ainda, 

Eu acho que foi a crescer como pessoa, eu aprendi a me olhar antes de julgar os 

outros, tu aprendes a ser, eu vejo muito, tenho muito esta visão, tu te reconheces 

porque tu está onde tu gostas. Tu aprendes a ter esta visão bem mais sensível em 

relação as pessoas, para as pessoas, não é só a questão do conhecimento profissional, 

acima de tudo tu tem que aprender a olhar a você ao outro, olhar sem críticas, aqui tu 

vais além da teoria, é isso que o curso de Pedagogia tem servido para mim. Aprendi 

a olhar e a reconhecer que estou aqui para aprender, e tu acaba tendo um olhar mais 

sensível com o colega, porque tem muita coisa que eu não sei, outras ele não sabe, e 

tem muitas coisas que a gente tem noção, mas não sabe como vai ser na prática 

(Estudante de Licenciatura em Pedagogia Noturno). 

Os estudantes trazem exemplos do modo como construíram estas significações de 

educação ético-estética, em suas falas ficam explicitadas as elaborações e processos pelos 

quais eles passaram e esta é a construção de um profissional, na docência especificamente, 

este é o movimento apontado por Pereira (2013) como professoralidade. Este movimento, que 

é individual e social, vai ao encontro do que os estudantes refletem sobre sua formação e as 

principais aprendizagens nos cursos de licenciatura e encontra respaldo no já verificado 

processo de constituir-se professor.  

Não estamos sós. Não somos sós. Somos sempre coletivos. Estamos sempre 

embrenhados em uma teia de alteridade que nos envolve e nos move. Nossa essência 

é uma coletividade de forças – materiais, sociais, visíveis – em permanente arranjo. 

Por isso a necessidade de reconhecer-se a provisoriedade de nossa forma de ser e, de 

algum jeito, compreender que o desfazer-se e refazer-se contínuo de formas é, 

digamos, natural (PEREIRA, 2013, p. 187). 

O desenvolvimento da noção de construção de si, da formação como um contínuo 

(re)significar a si e ao mundo é algo emergente nos cursos de licenciatura, já identificamos, 

como estamos exemplificando, algumas manifestações neste sentido. Mas é importante que 

estes imaginários se alastrem para os demais âmbitos da docência, não apenas quando os 

estudantes pensam a sua formação na universidade, mas também quando eles verbalizam seus 

imaginários sobre os demais aspectos que envolvem a docência. E sobre isso, é necessário 

ressaltar que quando apontamos a necessária transformação dos sujeitos, não estamos, em 

hipótese alguma, falando em aceitação passiva das mudanças sociais e formação oferecida, a 

proposta é de constituição de indivíduos conscientes de sua autonomia social e possibilidade 

da realização de exercícios de criação e criticidade.  

Pois, como aponta Castoriadis (2004, p. 359), ―o social-histórico é, antes de tudo, a 

especificidade fenomenológica das formas que ele cria e através das quais existe: as 

instituições, encarnação das significações imaginárias sociais, e seu produto concreto, seu 

portador e reprodutor, o indivíduo vivo como forma social-histórica‖. A consciência dos 
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indivíduos como portadores e conservadores da sociedade instituída é outro processo que 

julgamos importante na formação e professores, a crítica sobre as instituições, sobre si e o 

outro na relação com a sociedade. Neste sentido, mas não nestes termos, encontramos, 

também, em algumas manifestações, alusão a estes movimentos. Tais como, ―eu acho que eu 

aprendi é a ter um olhar crítico sobre as coisas, estar sempre questionando, nunca aceitar a 

primeira resposta, ir atrás, se questionar, refletir sobre tudo o que tu for fazer‖ (Estudante de 

Licenciatura em Pedagogia Diurno). 

Além disso,  

O que eu aprendi durante o Ensino Superior que eu não sabia anteriormente, 

primeiro foi aprofundar meu conhecimento, buscar conhecimento, para não ficar 

parada, não deixar que os outros me deem conhecimento. Além da busca pelo 

conhecimento, também aprendi como me portar diante das situações do colégio, 

através das trocas de conhecimento com o professor e meus colegas (Estudante de 

Licenciatura em Matemática Diurno). 

Desenvolvimento de um olhar crítico, aprendizagem da busca pelo conhecimento que 

não chega até o indivíduo pronto, são algumas das mudanças trazidas pelos estudantes como 

decorrentes da formação inicial. Além disso, eles ainda comentam que desenvolveram sua 

capacidade argumentativa e a consciência das questões ideológicas que estão no cerne de 

qualquer processo educativo. À título de exemplo, trazemos as falas abaixo.  

Eu acredito também que a gente aprende a ser muito convincente nas nossas 

proposições, a gente vai aprendendo com o tempo a argumentar. Muitas vezes a 

maioria dos professores acha que o aluno não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, 

e a gente passa tentando convencer pais e professores que aquele sujeito pode mais. 

A gente convence toda a escola, todo mundo tem que aceitar as possibilidades da 

inclusão (Estudante de Educação Especial Noturno). 

Complementando,  

Eu acredito que a relação do pensar, de tu estar preparado com o teu pensamento, 

que tu consigas se articular com as tuas ideias sem querer sobrepor isso a alguém, 

mas estar convicto daquilo ali, não só do teu conteúdo, mas da tua ideologia, porque 

bem ou mal o professor vai levar ideologia, por mais que tu tentes subtrair isso, a 

gente sempre vai passar isso. E eu acredito que o curso de Artes Visuais, a 

licenciatura especificamente, é isso que eu levo, a questão do aprender a pensar, que 

antes eu acho que não sabia (Estudante de Licenciatura em Artes Visuais). 

Aprender a criticar, argumentar, buscar conhecimento e ainda, a humilde reflexão de 

que no curso de licenciatura eles aprenderam a ―pensar‖, nos mostram que os estudantes 

vivenciam, também, um processo de empoderamento ao longo da formação. Na teoria do 

imaginário vemos isso como constituição da autonomia e utilização da capacidade humana de 

criação de movimentos instituintes, em perspectiva que dialoga com esta, Pereira (2013) 
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afirma que a formação inicial não consiste apenas no treinamento acadêmico específico, mas 

na elaboração de um ―projeto emergente em sua subjetividade‖ no qual o sujeito produz a si 

mesmo enquanto pessoa e profissional.  Isso que Castoriadis (1999, p. 217 – grifos do autor) 

chama de ―autoconstituição do vivente – ou ainda, como outrora na filosofia, do vivente 

como ser-para-si‖. 

Ainda, sobre o exercício de autonomia e constituição dos sujeitos como indivíduos 

críticos e reflexivos, a formação inicial também proporciona que os estudantes observem a 

sua realidade com outros olhos após um tempo no curso. Neste momento, ao passo que 

provocamos os estudantes, por eles também fomos provocados a partir de algumas análises 

que os mesmos fazem sobre seus cursos de licenciatura. Nas palavras de uma Estudante de 

Licenciatura em Pedagogia Diurno, ouvimos que, ―talvez possa parecer uma crítica, mas no 

curso em si eu não aprendi tanto quanto fora do curso, em sala de aula, nas inserções, nas 

observações que o curso proporciona, não tanto dentro das aulas do curso, aprendi como dar 

uma aula, como planejar, coisas assim, mas não no curso‖. 

A formação que acontece paralela às disciplinas curriculares do curso é algo 

enfatizado pelos estudantes, eles nos trazem suas experiências no estágio supervisionado e em 

projetos de ensino, pesquisa ou extensão como, em muitos momentos, mais formativas do que 

as disciplinas e as proposições de seus formadores. Segundo eles ―demoramos para entrar em 

estágio, e ele é o mais importante, temos uma visão antes e outra depois do estágio‖ 

(Estudante de Licenciatura em Química). Contudo, concordamos com os estudantes e suas 

críticas aos cursos, a interação com a escola é definidora na formação e as disciplinas que 

compõem a matriz curricular, sem um diálogo com a realidade das escolas, tornam-se 

desconectadas da formação e da constituição dos estudantes como professores. Desta forma, 

em muitos momentos eles acabam se formando mais por observação das realidades 

encontradas nas escolas do que na leitura de teorias sobre educação. Vemos isso como um dos 

grandes desafios da formação de professores na atualidade, estreitar efetivamente a relação 

entre a universidade e a escola.  

Esta crítica a estrutura dos cursos de licenciatura, que valorizam em excesso as teorias 

e pouco vão à escola, e ao modo com que alguns formadores trabalham, não pode ser 

generalizada, mas, sem dúvida alguma, merece atenção. Os estudantes também falam sobre 

isso, além da necessidade de maior relação com a escola para a qualificação da sua formação, 

eles questionam o exercício docente de seus professores formadores. Como poderemos ver a 

seguir em falas como, 
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Acho que outra coisa, talvez o que a gente mais aprende no curso de licenciatura em 

Música, talvez nos outros também, é que existem dois tipos de professores, aqueles 

professores que marcam a nossa caminhada de forma positiva e aqueles que marcam 

de forma negativa, e a partir disso a gente tem exemplo de que tipo de professora 

gente quer ser para os nossos alunos, isso é uma coisa que a gente aprende aqui 

(Estudante de Licenciatura em Música). 

Além disso,  

– O professor que a gente não deve ser (mais de cinco alunos balançam a cabeça e 

concordam). 

– Como não ser, como não dar uma aula, porque aqui a gente tem muito professor 

ruim, que são muito mais voltados para a pesquisa.  

– Eu não comecei na licenciatura, eu era do bacharelado, então, eu tinha aquela 

visão dos professores ruins, das aulas cansativas e não me dava conta, mas a partir 

do momento em que tu entra na licenciatura tu reflete mais sobre isso. Tu vê as 

coisas erradas e pensa, eu nunca quero fazer isso com ninguém, e aí tu muda, tu não 

precisa ser o melhor professor, mas pelo menos tu sabe a aula que tu não quer dar 

(Diálogo entre estudantes de Licenciatura em Química). 

Destacamos como importante este movimento no qual os futuros professores nos 

apresentam suas reflexões sobre os ―tipos‖ de professores que conhecem em sua trajetória 

formativa e a consciência de que a constituição profissional é uma questão de opção, como já 

mencionamos anteriormente, de ser-para-si. Ainda, seguindo nosso questionamento sobre o 

que eles aprenderam de mais importante no curso de licenciatura, ouvimos,  

Talvez soe até um pouco ofensivo, mas eu acho que um curso de licenciatura a gente 

acaba aprendendo também como não ser professor. A gente acaba, é inevitável que a 

gente não critique outros professores e veja, às vezes, modelos do que a gente não 

quer ser. Mesmo que mais à frente a gente reproduza, meio que inconscientemente, 

mas isso é uma coisa que mais ao final do curso é inevitável a gente não refletir 

sobre isso entre os colegas. Vejo que isso é próprio dos cursos de licenciatura, não 

uma exclusividade do curso de Letras Português, é a gente se tornando professor 

também (Estudante de Licenciatura em Letras Português). 

Compreendemos como salutar este movimento realizado pelos estudantes de crítica a 

sua formação inicial e reflexão sobre o profissional no qual eles estão se constituindo, por 

exemplos, por estudos e/ou por experiências. Este processo consciente de subjetivação e 

autoformação está no cerne da formação do indivíduo como um ser social autônomo, capaz de 

realizar análises das instituições e, possivelmente, propor mudanças. Ao mesmo tempo 

observamos a realidade de muitos docentes na universidade que realmente dedicam suas 

energias na pesquisa acadêmica e, por serem tão distanciados das escolas de educação básica, 

não conseguem dialogar com seus estudantes e oferecer a eles condições e subsídios 

adequados para a formação inicial de um professor.  

Isso, não temos como negar, é um problema que a universidade enfrenta e não é à toa 

que os estudantes, depois de um tempo, apresentam-se tão desacreditados dos seus cursos e, 
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em grande número, abandonam os cursos de licenciatura. Em outro sentido, como resultado 

deste mesmo problema, Pacheco (MOSÉ, 2013, p. 290) apresenta um importante alerta 

dizendo que,  

Não duvido que as universidades disponham de excelentes professores, mas a matriz 

universitária continua a reproduzir o modelo de escola do século XIX. O que fica 

nos jovens professores não é o que eles ouvem, o que supostamente lhes ensinam, 

mas o que vivem na universidade. O modo como o professor aprende será o modo 

como o professor ensinará.  

Sobre este movimento de duas vias que os estudantes vivenciam nos cursos de 

licenciatura, Castoriadis (1987, p. 159) pondera que a heteronomia instituída faz com que a 

estrutura rígida das instituições ocultem o imaginário radical e a capacidade de criação dos 

indivíduos, entretanto, há também a perspectiva do projeto de autonomia encontrado por 

alguns estudantes em formação que conseguem instaurar outro tipo de relação ―entre o sujeito 

reflexivo – sujeito de pensamento e de vontade – e o seu inconsciente, isto é, a sua 

imaginação radical‖, o que dá a eles a capacidade de fazer e de formar um projeto aberto para 

a sua vida e constituir-se a partir dele.  

De certa forma foi isso que observamos a todo o momento nas análises trazidas no 

presente subcapítulo, nas falas dos estudantes de licenciatura em nossas quatorze Conversas 

Cruzadas, percebemos os caminhos de mão dupla que eles percorrem. O exercício reflexivo 

entre significações imaginárias instituídas e instituintes, numa busca por autonomia que não 

se configura no oposto à heteronomia, mas sim na consciência das instituições e na 

capacidade de criação do homem. Entre os motivos que os trouxeram para as licenciaturas, a 

escolha pela profissão docente, suas significações sobre o que é educação, o que é escola, qual 

é o trabalho de um professor, o que o diferencia dos demais profissionais, o que é uma boa 

aula e o que aprenderam de mais importante em seu curso de licenciatura vemos os 

estudantes, futuros professores, como o rio, descrito por Saramago (2006, p. 9) na epígrafe 

deste subcapítulo, aquele que desde a criação do mundo percorre a aldeia – vista por nós 

como a educação – e segue o mesmo rumo, ―embora das suas margens tenha saído um 

número infinito de vezes‖.  
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5 SEGUIMOS NOS LABIRINTOS DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

Muitas foram as descobertas ao longo de quatro anos de investigação sobre formação 

de professores e imaginário, com o foco na formação inicial vivenciada nos cursos de 

licenciatura da UFSM, neste período a hermenêutica heideggeriana nos permitiu conhecer e 

dialogar com os imaginários dos acadêmicos dos semestres finais destes cursos, buscando 

uma possível dimensão instituinte em suas significações e a possibilidade de criação de outras 

formas de escola e de ser professor. Neste momento, nos dedicaremos ao entrelaçamento de 

tais descobertas e reflexões, buscando possíveis respostas a questão que mobilizou esta 

pesquisa, lembrando que pensar não é apenas ―sair da caverna‖.  

Nosso intuito foi percorrer os labirintos da formação inicial de professores na UFSM, 

com as lentes do imaginário social para nos ajudar a pensar sobre educação. Mas, talvez 

tenhamos adentrado neste espaço sem termos total consciência de que se tratava de um 

labirinto, e qual era a sua dimensão. Sabíamos que era um caminho tortuoso, mas ao longo do 

tempo nos deparamos com mais becos sem saída e estradas que não nos levaram a lugar 

algum. Por outro lado, encontramos relíquias históricas, belos jardins em todas as estações e 

algumas figuras mitológicas que julgávamos não mais existir.   

Nesta volta aos caminhos percorridos, iniciamos retomando a proposição de Ernest 

Cassirer (2012) que nos mostrou em suas teorias que o homem é, também, um animal 

simbólico. Isso porque, a razão não é o termo mais adequado para compreendermos as formas 

da vida cultural dos homens em toda a sua complexidade e multiplicidade. Segundo o autor, 

todas estas formas, são formas simbólicas, ―logo, em vez de definir o homem como animal 

rationale, deveríamos defini-lo como animal symbolicum. Ao fazê-lo, podemos designar sua 

diferença específica, e entender o novo caminho aberto para o homem – o caminho da 

civilização‖ (p. 50). Neste sentido, afirmamos que perceber o homem como um animal 

simbólico é um dos maiores avanços que a educação pode dar, compreender que vivemos 

imersos em símbolos, significações e imaginários que constroem instituições e ditam formas 

de vida.  

Pensando na constituição imaginária dos seres humanos, para Castoriadis (1992) eles 

são originariamente dotados de imaginação radical, aquela que torna possível que eles 

componham seu mundo próprio e diferencia o psiquismo humano do psiquismo animal.  Esta 

―imaginação radical (como fonte do quale perceptivo e de formas lógicas) é o que torna 

possível a todo ser para-si (inclusive os humanos) criar para si um mundo próprio 

(Eigenwelt), ‗no‘ qual se estabelece, também, a si próprio‖ (CASTOTIADIS, 1999, p. 252 – 
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grifo do autor). Aliada a imaginação radical está à criação, que viabiliza, a partir do que 

imaginamos, a possibilidade de criar diversas formas de vida em sociedade. Esta criação é 

incessante e essencialmente indeterminada, ela produz figuras/formas/imagens, a partir das 

quais somente é possível falar de alguma coisa a partir delas e, desta forma, ―aquilo que 

denominamos ‗realidade‘ e ‗racionalidade‘ são seus produtos (CASTORIADIS, 1982, p. 13). 

Podemos inferir que a imaginação radical é aquilo que dá o conteúdo para as criações 

do homem e estas criações, inicialmente, se manifestam na forma de significações 

imaginárias sociais, aquelas que ditam as atitudes, valores e normas do ser e da sociedade; ou 

símbolos, imagens que permitem que o imaginário passe do virtual para o real. As 

significações imaginárias sociais, por sua vez, dão sentido à sociedade, seu valor é ―condição 

sine qua non da existência de uma sociedade‖ (CASTORIADIS, 2002, p. 21), elas moldam 

nossa maneira de ser e estar no mundo social, atitudes e valores que expressamos através de 

ações e símbolos, estes que são criados para exprimir significações e permitir que estas 

―existam‖, em nível real, concreto.  

Assim, deste conjunto de símbolos e significações imaginárias que constituem uma 

sociedade surge o que chamamos de imaginário social, aquilo que faz com que as sociedades 

existam com suas culturas, ritos, mitos, costumes, normas, instituições, e tudo mais que a 

sustenta e compõe. Aprofundando nos labirintos desta teoria, temos o imaginário social 

instituído, aquilo que está posto, vigente e corrente nas sociedades, as formas de pensar e agir 

das pessoas, a maneira de ser das coletividades humanas e suas instituições imaginárias 

sociais.  

Estas instituições são criadas pelas sociedades para cumprir uma função e possui, para 

além disso, um caráter simbólico, podendo ser divididas entre primárias (a sociedade 

instituída) e secundárias – que se dividem ainda em transistóricas (aquelas que existem em 

todas as sociedades e possui caráter abstrato) e específicas (quando cumprem uma função 

específica, existem em algumas sociedades e em outras não). 

Entretanto, este que denominamos imaginário social, toma ainda uma outra forma, 

amparada pela capacidade humana de criação, que constitui o imaginário social instituinte, 

aquele que tem o poder de transformar o que está posto e estabelecer outros/novos 

imaginários e instituições. É na dimensão do imaginário instituinte que as sociedades nascem, 

mudam ao longo do tempo, criam e modificam suas instituições, neste sentido, é o motor da 

evolução histórico-social. Na teoria de Castoriadis que apresentamos ao longo de todo este 

trabalho de pesquisa, a sociedade é uma instituição imaginária social primeira, construída e 

mantida pelos sujeitos que ela mesmo construiu e mantém. Esta instituição primeira fornece o 
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magma de onde são constituídas todas as instituições secundárias, sejam elas transistóricas, ou 

específicas.  

Exemplificando o que falamos até o momento, observemos nossa sociedade 

contemporânea, a sociedade pós-moderna do século XXI. Esta sociedade é uma instituição 

imaginária social primeira, por termos consciência que ela não foi sempre assim, é possível, 

se fizermos uma retrospectiva histórica, observarmos os movimentos de criação de 

imaginários instituintes e o quanto a sociedade mudou ao longo do tempo. Mas o que mudou 

não foi especificamente ela, a sociedade, foram sim suas instituições imaginárias sociais 

segundas, transistóricas, como a linguagem e a contagem do tempo, bem como específicas 

como a igreja, a família, a indústria e a escola. A linguagem evoluiu com o uso, a contagem 

do tempo com as descobertas científicas, a indústria com as tecnologias, estas parecem que se 

transformaram quase que naturalmente, mesmo que saibamos que não foi assim tão fácil. Mas 

o que podemos apresentar como grandes exemplos do quão difícil é a mudança de um 

imaginário instituído e suas instituições, é a igreja, a família e a escola, que também se 

modificaram com o passar do tempo, mas até hoje enfrentam grandes desafios na luta 

imaginária e simbólica pela manutenção do instituído, do que já está fechado no imaginário 

desta sociedade.  

Uma explicação suplementar do termo fechamento é aqui necessária. Fechamento, 

como se viu, quer dizer que o que é pensado não pode ser essencialmente colocado 

em questão. Ora, a partir do momento em que há linguagem, em toda sociedade 

humana, há possibilidade de levantar questões. Mas o que caracteriza a imensa 

maioria das sociedades é que essas questões permanecem sempre limitadas, não 

podem superar, nem sequer atingir, visar, o que são para a sociedade, para a tribo, 

aquilo que se chamaria metaforicamente de axiomas da instituição social, suas 

regras de inferência e seus critérios dedutivos (CASTORIADIS, 1999, p. 288). 

O fato de aceitarmos por muito tempo o fechamento em torno de determinadas 

instituições não quer dizer que isso seja permanente, nem que nada nelas tenha mudado com o 

passar do tempo, apenas que algumas instituições possuem raízes mais profundas no 

imaginário instituído das sociedades. Nos mostra também que as sociedades podem ser 

heterônomas ou autônomas em determinados momentos e situações, que estes dois conceitos 

não são polos antônimos, são apenas duas faces de uma mesma moeda. A heteronomia como 

aquela que faz com que os indivíduos atribuam a instituição da sociedade a fatores exteriores 

a ele próprio – como um deus, o sistema ou o Estado –, sem conseguir perceber seu papel 

como mantenedor e reprodutor do instituído. Sabemos que nossas instituições têm margens de 

autonomia, mas estão também imersas em políticas que não são suas, são demandas de estado 
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e de governo, muitas vezes. Portanto, vivem processos de autonomia e heteronomia, ao 

mesmo tempo.  

Por ouro lado a autonomia, quando o indivíduo se reconhece como produtor, criador e 

mantenedor da sociedade instituída e como sujeito social capaz de mudar a lógica conjuntista-

identitária estabelecida através de sua capacidade de criação de imaginários sociais 

instituintes. Mas, porque afirmamos que autonomia não é antônimo heteronomia? Porque são 

conceitos complexos que se cruzam na constituição da sociedade instituída, pois, ―a partir do 

momento em que existe coletividade e em que essa coletividade não pode viver sem leis, 

ninguém é efetivamente autônomo‖ (CASTORIADIS, 2004, p. 207), a diferença está no fato 

de que em algumas sociedades os indivíduos participam conscientemente da determinação 

dessas leis e em outras não.  

Voltemos então a questão da escola, esta que é uma instituição imaginária social 

segunda específica, criada pelos indivíduos – instituição imaginária social segunda 

transistórica – brasileiros e que possui um caráter funcional e outro imaginário que a torna útil 

à esta sociedade, ao mesmo tempo que repleta de símbolos e significações. Para Castoriadis 

(1987c, p. 122), a escola, possui entre suas funções,  

Fornecer à psique sentido diurno, o que se faz forçando e induzindo o ser humano 

singular, ao longo de uma escolaridade iniciada desde o seu nascimento e fortificada 

durante toda a sua vida, a investir e tornar sensatas para ele às partes saídas do 

magma das significações imaginárias sociais, instituídas a cada vez pela sociedade, 

significações estas que mantêm a sociedade e suas instituições particulares juntas. 

Em outras palavras, a escola é uma instituição criada para, entre outras, formar 

cidadãos dentro dos padrões da sociedade instituída e garantir a manutenção das demais 

instituições. Mas nos perguntamos, isso ainda se aplica a escola do século XXI? Castoriadis 

(2002, p. 18-19) vai dizer que o ―sistema educativo clássico era alimentado, ‗do alto‘, pela 

cultura viva de sua época. O mesmo acontece com o sistema educativo contemporâneo – para 

a sua desgraça‖. Em nossa pesquisa, 77% dos estudantes que responderam ao Questionário 

Sócio-imaginário disseram que a escola é ―um espaço de aprendizagem e compartilhamento 

de saberes‖, mais de 50% veem a escola e os livros como símbolos do que é educação e 

identificam como o som que lhes vêm à cabeça quando pensam a escola ―o som o de um lugar 

cheio de vida‖.  

Entretanto, diversas pesquisas, não necessariamente apenas as recentes, nos mostram 

que a escola está em crise, que,  
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Nem alunos nem professores se interessam mais pelo que se passa na escola como 

tal, a educação não é mais investida como educação pelos participantes. Ela se 

tornou um penoso ganha-pão para os educadores, uma imposição tediosa para os 

alunos – para quem ela deixou de ser a única abertura extrafamiliar –, alunos não 

têm a idade (nem a estrutura psíquica) necessária para ver nela um investimento 

instrumental (cuja rentabilidade, aliás, se torna cada vez mais problemática). Em 

geral, trata-se de obter um ―papel‖ que permita exercer um ofício (caso se encontre 

trabalho) (CASTORIADIS, 2002, p. 18). 

Os índices do Senso da Educação Básica nos mostram que em 2012, o número de 

matrículas nos anos finais do Ensino Fundamental era 13.691.738 estudantes, especificamente 

no 6º ano do Ensino Fundamental eram de 3.771.591 estudantes (Inep, 2016). Quatro anos 

depois, em 2016, o número de matrículas no Ensino Médio foi de 8.133.040 estudantes, e 

daqueles jovens que cursavam o 6º ano do Ensino Fundamental em 2012, apenas 

3.176.240 estudantes chegaram ao 1º ano do Ensino Médio em 2016 (Inep, 2017). Temos aí 

uma perda de 5.558.698 estudantes que compõem o cálculo geral e 595.351 estudantes no 

cálculo específico. Para Castoriadis, a crise que a escola enfrenta, a perda de sentido, a evasão 

e o desinteresse dos jovens está, também, relacionado à sua função.  

É um paradoxo apenas aparente. Uma vez que o valor econômico se torna o único 

valor, o sobreconsumo escolar e a angústia dos pais de todas as categorias sociais 

em face do sucesso escolar de seus filhos dizem respeito unicamente ao diploma que 

eles eventualmente obterão ou não. Esse fator se agravou ainda mais nos últimos 

anos, pois com o aumento desemprego, os diplomas escolares não abrem mais a 

possibilidade automática de uma colocação; angústia redobrada: o filho, ou a filha, 

tem que conseguir o bom diploma. A escola é o lugar onde eles obtêm (ou não) esse 

diploma; ela é um mero instrumento – não o local onde supostamente se faria da 

criança um ser humano. Trinta anos atrás, na Grécia, a expressão tradicional ainda 

era: ―envio-te à escola para que te tornes um ser humano – anthrôpos” 

(CASTORIADIS, 1987b, p. 102). 

A escola já não serve mais para ―tornar humanos‖ os jovens que nela ingressam, ela 

também já não é o único lugar aonde as pessoas vão para encontrar informações, vivemos em 

rede, a enter no computador ou no celular milhões de informações nos chegam. Neste sentido, 

como diz Morin ―o círculo da docência não deveria fechar-se, como uma cidadela sitiada, sob 

o bombardeio da cultura de mídia, exterior à escola, ignorada e desdenhada pelo mundo 

intelectual‖ (2012, p. 80). Pensando na formação inicial de professores neste cenário, como 

poderíamos esperar abertura ao universo globalizado e ultra tecnológico do século XXI vinda 

dos docentes das escolas se, dos vinte e dois cursos de licenciatura da UFSM, apenas cinco 

deles apresentam discussões sobre TICs em seus currículos? Mais uma vez apresentamos as 

fragilidades da escola e como elas são produzidas, ou pelo menos alimentadas, na 

universidade. 
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Para Pacheco, em relação a escola ―existe um imenso abismo entre o que é produção 

teórica e a prática, há um divórcio entre o que é vital na criança e aquilo que ela vive na 

escola‖ (MOSÉ, 2013, p. 290), isso se dá porque a escola não conseguiu se inserir nas 

demandas do século XXI, as tecnologias, os novos valores, o imaginário instituído, as 

relações de trabalho, a constituição de família, o conceito de juventude. Vemos que a escola 

alimenta a si própria em uma rotina de regras, hierarquização, disciplina e segmentação que 

não condiz com a sociedade atual.  

Uma escola que produz e reproduz insucesso mediante o seu sistema de 

organização, uma escola herdeira do cartesianismo, que subdivide o tempo em 

cargas horárias iguais para todos, em uniformizações de tempos relativos, em salas 

que não são mais do que celas inspiradas nas escolas-conventos, não se pode esperar 

outra coisa senão o insucesso dos alunos e o sofrimento dos professores 

(PACHECO, In. MOSÉ, 2013, p. 290). 

A evasão apresentada nos dados do Senso nos mostram que há um grande número de 

estudantes que, assim que saem da infância, deixam a escola. Mas por quê? Porque a escola 

está boa, é um lugar de compartilhamento, cheia de vida? Em alguns momentos somos 

levadas a questionar as significações dos futuros professores que responderam nossa pesquisa 

e pensar que os mesmos veem a escola com a lente ―colorida‖ da memória de suas infâncias, 

porque o curso de formação inicial lhes proporciona muito pouco contato com a realidade 

atual das instituições de ensino e com o exercício da docência.  

Ou seja, universidade e escola continuam consideravelmente afastadas e esta é, entre 

outras, uma grande fragilidade da formação inicial e o desenvolvimento profissional docente 

no Brasil. É um círculo vicioso que foi instituído na formação, no qual a universidade tem um 

importante papel, por exemplo, atribui-se a escola, ao Ensino Médio, a responsabilidade sobre 

o despreparo dos jovens que ingressam na universidade, se formos perguntar no Ensino 

Médio esta responsabilidade vai ser passada para os Anos Iniciais, depois Educação Infantil e 

assim vai chegar até na família. Mas família e escola possuem funções e características 

distintas, não podemos nivelar tudo pelo mesmo ângulo. Ao nosso ver, a questão central desta 

reação em cadeia da má qualidade da educação ainda está no professorado, e não estamos 

aqui dizendo que as mazelas da escola são culpa dos professores. O que afirmamos é que a 

educação está frágil como está, a escolas em crise, os professores frustrados e doentes porque 

temos um grande problema na formação inicial destes professores, na universidade.  

Corroborando com nossa reflexão, ao ser questionada sobre qual é o propósito da 

UFSM em formar licenciados, TAE/CADE/UFSM responde que: 
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Melhorar a qualidade da educação, eu acho que isso resume a nossa missão, 

enquanto UFSM, ter profissionais qualificados e aptos no Ensino Fundamental, no 

Ensino Médio e todas as outras modalidades que a UFSM forma. Porque nós somos 

responsáveis pelos alunos que chegam aqui na graduação depois. Eu sempre penso 

isso e inclusive quero ler a tua tese, porque foi uma coisa que sempre me chamou 

muito atenção, porque a gente forma muitos professores todos os anos e na mesma 

medida a gente reclama muito dos estudantes que chegam, dos alunos que entram na 

Universidade. 

Há por parte da universidade esta reflexão, que somos responsáveis tanto pela 

formação dos estudantes que saem, quanto pelos que ingressam, vindo dos professores que 

nós mesmos licenciamos. E, nesta tomada autônoma de consciência, concordamos que a 

qualidade da educação escolar passa pela qualidade da formação no Ensino Superior. 

TAE/CADE/UFSM continua: 

 E eu fico me perguntando para onde vão os professores que a gente forma aqui? 

Para onde vão estes profissionais formados aqui na Universidade, se na mesma 

medida a gente questiona como os nossos acadêmicos chegam aqui, porque os 

professores deles foram os nossos acadêmicos. E uma outra coisa que sempre fica 

ali, uma pulguinha atrás da orelha, é que me parece que aqueles alunos que mais se 

destacam na Universidade, durante a sua graduação, na formação como um todo, 

eles não vão para a sala de aula, eles vão seguir a carreira de pesquisa, fazem 

mestrado e doutorado e não vão para o chão da sala de aula, da escola, aí é claro que 

tem as questões da desvalorização do profissional, mas são questionamentos que eu 

me faço. Porque que só os melhores continuam na Universidade? Porque estes não 

estão também lá na Educação Básica? Não sei responder, mas eu fico pensando.   

Esta é outra questão que também ficamos nos questionando e nossa colaboradora 

expressa em sua fala, em resposta ao Questionário Sócio-imaginário, 96,5% dos estudantes 

sinalizaram que pretendem continuar estudando após a conclusão da graduação, entretanto, 

faltou-nos uma importante questão, se eles pensam, ou não, em ingressar na docência na 

Educação Básica antes disso. Temos observado este movimento de alargamento dos 

programas de mestrado e doutorado que cada vez mais acolhem jovens recém-formados que 

não veem nas escolas de Educação Básica uma perspectiva profissional, por mais que tenham 

se formado licenciados. Estas reflexões vão ao encontro de dois pontos que já discutimos 

anteriormente, primeiramente a questão dos profissionais ingressantes que necessitam de 

maior apoio, acompanhamento e formação continuada no início da carreira, segundo, o perfil 

do profissional do magistério na Educação Básica oriundo de famílias de baixa renda que, por 

não investirem em pós-graduação e docência no Ensino Superior, veem na educação escolar 

seu maior ponto de ascensão profissional e social.  

Em suas falas, os estudantes dos semestres finais das licenciaturas, na maioria das 

vezes, se mostram bastantes esperançosos com a profissão docente. Eles veem a escola como 

um local aonde acontecem muitas transformações, dizem que a mesma é a ―casa do aprender‖ 
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e defendem em todos os momentos que ela precisa continuar existindo, mesmo após 

apresentarem algumas críticas. Em outros momentos eles pontuam que uma boa aula é aquela 

que vai além da aula expositiva, é um momento de troca entre professor e aluno no qual 

aprendizagens são construídas. O que estamos querendo mostrar retomando o que já foi 

analisado nos capítulos anteriores? Nós acreditamos que os estudantes, envoltos numa 

atmosfera bastante positiva sobre a educação escolar e embebidos pela vivência da 

universidade que está bastante longe da realidade das escolas, criam para si um ideal de 

educação que quando chegam para atuar nas escolas é desfeito pela realidade de grande parte 

das instituições.  

Este processo gera inúmeros movimentos, alguns profissionais desistem da docência 

logo no início da carreira, outros se voltam para os programas de pós-graduação buscando 

outra realidade e condições de trabalho – a docência na rede federal –, um terceiro grupo 

adere a rotina cansada das escolas e contribui para a manutenção da instituição como ela está. 

Fora estes, há uma parcela de professores que seguem acreditando na profissão e buscam 

maneiras de resistir e mudar o instituído e quando encontram colegas e escolas receptivas 

podem sim, fazer a diferença. O que apresentamos aqui é uma parcela, não pretendemos 

generalizar ou julgar a difícil tarefa que é o início da carreira docente, mas não podemos 

deixar de exprimir nossas análises sobre isso.  

Pereira corrobora dizendo que  

O confronto entre o que foi vivido e o ideal é patente. No curso de formação, 

predominam os conceitos ideais, os universais, o que deve ser: ensino, 

aprendizagem, avaliação, planejamento, disciplina, conduta, direção, supervisão, 

corpo docente, corpo discente, enfim, tudo estabelecido em cima de um padrão ideal 

de estabelecimento de ensino (2013, p. 203). 

Percebemos na interação com os estudantes que eles vivem imersos neste universo de 

teorias e otimismo, sem ter a oportunidade, a partir dos currículos dos cursos, de discutir 

questões como complexidade, tecnologias, interdisciplinaridade, juventude, diversidade e 

tantos outros desafios que permeiam e constituem a educação contemporânea. Salvo aqueles 

que encontram projetos de ensino como o PIBID ou grupos de pesquisa articulados com 

escolhas da Rede de Educação Básica, os estudantes vivenciam muito pouco da realidade 

escolar e profissional durante a formação inicial. Com preocupação semelhante, ao refletir, 

também, sobre formação de professores, Morin propõe que,  

A fim de instaurar e ramificar um modo de pensar que permita a reforma, seria o 

caso de se instituir, em todas as Universidades e Faculdades, um dízimo 

epistemológico ou transdisciplinar, que retiraria 10% da duração dos cursos para um 
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ensino comum, orientado para os pressupostos dos diferentes saberes e para as 

possibilidades de torná-los comunicantes.  

Assim, o dízimo poderia ser destinado: 

 à racionalidade, à cientificidade, à objetividade; 

 à interpretação; 

 à argumentação; 

 ao pensamento matemático; 

 à relação entre o mundo humano, o mundo vivo, o mundo físico-químico, o próprio 

cosmo; 

 à interdependência e às comunicações entre as ciências (o circuito das ciências, que, 

segundo Piaget, faz com que dependam umas das outras); 

 aos problemas da complexidade nos diferentes tipos de conhecimento; 

 à cultura das humanidades e à cultura científica; 

 à literatura e às ciências humanas; 

 à ciência, à ética, à política; 

 etc. 

Ele abordaria os dispositivos que iriam permitir as comunicações entre ciências 

antropossociais e as ciências da natureza. 

Poderíamos também imaginar a instituição, em cada Universidade, de um centro de 

pesquisas sobre os problemas da complexidade e de transdisciplinaridade, bem 

como oficinas destinadas às problemáticas complexas e transdisciplinares (MORIN, 

2012, p. 84-85). 

O que Morin defende é que a formação na universidade esteja mais conectada com a 

complexidade da vida e a contemporaneidade, observamos esta necessidade em nossa análise 

sobre os projetos pedagógicos dos cursos que estão, além de ultrapassados teoricamente, não 

dialogam com as questões sociais – e escolares – da atualidade. Neste ponto chegamos a 

necessária atualização, revisão e qualificação dos cursos de licenciatura na UFSM, mais uma 

vez ressaltamos que não estamos generalizando, mas os dados apresentam que alguns 

currículos não sofrem alterações há mais de uma década, não cumprem o mínimo proposto 

pelas resoluções de 2002 e estão longe de contemplar a resolução atual sobre formação de 

professores que, inclusive, estabelece que os cursos se adaptem até o presente ano. Mas como 

fazer isso, em nível institucional, com a Câmara de Licenciaturas desativada? Nos 

questionamos aqui se existem movimentos de atualização ocorrendo nos cursos, não 

chegamos a esta resposta. O próprio Edgar Morin questiona quem educará os educadores e, 

poderíamos também nessa linha perguntar: quem e o que está formando os formadores na 

universidade? Esse não é o objeto da minha tese, mas pode ser um desdobramento das 

questões que ficam para futuras investigações. 

Durante entrevista, ouvimos de nossa colaboradora TAE/CADE/UFSM um desabafo 

que vai ao encontro de nossas preocupações, ela diz que em alguns momentos os cursos de 

licenciatura são tratados como ―coisa de segunda linha‖ e afirma que discorda desta 

concepção, mas que o CADE não possui ingerência sobre determinados aspectos dos cursos. 

Em uma dura crítica à universidade e seu distanciamento da realidade da educação escolar, 
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Tião Rocha, professor que afirma ter se tornado educador apenas após ter abandonado da 

universidade, em entrevista a Viviane Mosé (2013, p. 275) apresenta o seguinte 

questionamento ―aonde estão os bons educadores? Se vamos esperar que eles sejam formados 

pela academia, pela universidade, vamos ficar aqui sentados, esperando provavelmente a vida 

inteira mais 15 dias‖. 

Enquanto isso os estudantes de licenciatura dizem ―o professor tem que ser aquele 

profissional que pode mudar a vida das pessoas, porque a escola muda a vida das pessoas e a 

gente aprende aqui na universidade teorias que vão nos ajudar nisso‖ (Estudante de 

Licenciatura em Química). Não discordamos dos estudantes, ao mesmo tempo em que 

concordamos com Tião Rocha, em resumo, a educação é uma instituição bastante complexa. 

Voltando à Castoriadis, ele retoma que, 

Porque sustento que a história humana, assim como as diversas formas de sociedade 

que conhecemos nesta história, é essencialmente definida pela criação imaginária. 

Imaginário, neste contexto, não significa evidentemente fictício, ilusório, especular, 

mas posição de novas formas, e posição não determinada, mas determinante; 

posição imotivada, da qual não pode dar conta uma explicação causal, funcional ou 

mesmo racional (CASTORIADIS, 2002, p. 183). 

Como já vimos falando ao longo de toda esta pesquisa, a dimensão imaginária está 

presente em todas as sociedades, percebermos isso já é um primeiro passo para o exercício da 

autonomia, da escolha consciente dos símbolos, significações e imaginários que ditam nossos 

modos de ser e estar. Precisa ainda, da imaginação epistemológica e criativa para propor 

novas formas de ser universidade na vida dos estudantes, de propor outras formas de aulas, 

ampliadas no sentido de que não sejam tomadas como o único espaço de aprendizagem, 

enfim, até mesmo para outros desenhos curriculares, possam ser pensados e vividos. A 

educação não é diferente, ela compõe uma instituição imaginária da sociedade com caráter 

simbólico e funcional e, a formação inicial de professores, trabalha para a manutenção desta 

instituição. Neste meio, ―compreender, na medida do possível, a ‗escolha‘ que uma sociedade 

faz de seu simbolismo, exige ultrapassar as considerações formais ou mesmo ‗estruturais‘‖ 

(CASTORIADIS, 1982, p. 166). 

Observemos então, novamente, o caso da UFSM, ao longo de nossa investigação 

averiguamos que a mesma apresenta um sólido hall de vinte e dois cursos de licenciatura, em 

sua grande maioria já reconhecidos pelo MEC/Inep. Tais cursos possuem currículos bastante 

voltados para as áreas específicas e, em muitos momentos, deixam a formação de professores 

em segundo plano, isso porque, dos vinte e dois, apenas cinco contemplam o previsto na 

Resolução CNE/CP nº02/2002, sobre a destinação de, no mínimo, uma quinta parte da carga 
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horária total dos cursos ser destinada a formação pedagógica, excluindo estágio e prática 

enquanto componente curricular. 

Além disso, sobre a prática enquanto componente curricular, especificidade trazida na 

legislação para garantir a interação dos estudantes com as escolas, esta está presente em 

apenas dez dos vinte e dois cursos. Ou seja, na grande maioria dos cursos de licenciatura da 

UFSM a área específica está sobrepondo-se a formação pedagógica, em alguns deles, indo 

além, temos bacharelados que levam o nome de licenciatura, formações de professores 

estabelecidas com uma ou duas disciplinas pedagógicas ao longo de todo o curso.  

Esta é a opção atual da UFSM em relação as suas licenciaturas? Acreditamos que sim, 

uma instituição que se sustenta pelo renome, não dá a devida atenção a formação de 

professores e descumpre a legislação básica instituída em 2002, estando ainda mais distante 

das novas diretrizes publicadas em 2015. Os currículos de alguns cursos não são revistos 

desde 2003, não há formalmente – previstas nos PPCs – discussões sobre diversidade e 

inclusão, TICs, interdisciplinaridade e tantos outros desafios contemporâneos que envolvem a 

educação e necessitam compor a formação de professores na atualidade. Isso pode, em certo 

aspecto, ser fruto da falta de um espaço para diálogo e reflexão sobre o futuro da educação 

básica no país e os desafios de ser professor, bem como para análise e adequação dos cursos a 

legislação vigente e as novas demandas da sociedade, este espaço poderia ser retomado 

através da Câmara das Licenciaturas que atualmente está desativada, segundo 

TAE/CADE/UFSM, ―por falta de quórum‖. Ou por uma política de gestão que não considera 

a docência com o mesmo valor que a pesquisa, por exemplo, em relação ao tripé da 

universidade. 

Por outro lado, observamos também que a UFSM possui em seu histórico o 

pioneirismo na área da formação de professores com a criação dos cursos de Licenciatura em 

Educação Especial, Licenciatura em Dança, Licenciatura em Teatro e Licenciatura em 

Música. Isso porque, estes cursos foram criados, primeiramente, no país, nesta universidade, o 

que consideramos como importantes movimentos instituintes para o reconhecimento e 

efetivação da área das artes e da educação especial na educação básica. E, neste cenário 

aproveitamos para trazer uma pergunta/reflexão proposta por Castoriadis (2004, p. 189), que 

questiona ―por que e como um povo começa a se mudar a si mesmo e a mudar suas 

instituições? E por que ele não o faz todo o tempo?‖ 

São duas posturas antagônicas que vemos no contexto da UFSM, por um lado a 

instituição possui cursos de licenciatura que não passam por atualização curricular há mais de 

uma década, bibliografias básicas e complementares ultrapassadas teoricamente, poucas 
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disciplinas pedagógicas e projetos de curso em desacordo com a lei. Um cenário instituído de 

descaso com as licenciaturas, levando a formação inicial para um segundo plano no tocante a 

importância e o cuidado com estes cursos. Fazendo com que seus estudantes se formem num 

contexto distante da escola, com significações que não condizem com a realidade da educação 

brasileira atual e despreparados para enfrentar os desafios.  

De outro lado, encontramos uma universidade instituinte na área das artes, o berço de 

cursos de licenciatura que hoje já estão incorporados à legislação educacional, que valoriza, 

apostando na sua criação, a formação pedagógica para o trabalho com música, teatro e dança 

na escola. Isso também se dá no âmbito da educação especial, dois cursos de renome nacional 

por seu pioneirismo e qualidade. Este segundo perfil apresenta-se como um movimento de 

criação e instituição de novos cursos de licenciaturas que valorizam a educação numa 

perspectiva ética e estética. 

Buscando respostas à questão proposta por Castoriadis de por que e como um povo 

começa a mudar a si mesmo, percebemos isso no contexto da UFSM, indícios de mudanças 

nos cursos criados há pouco tempo, no âmbito das artes e nos qualificados projetos de ensino 

PIBID tão elogiados pelos estudantes. Porque isso vem acontecendo? Porque as políticas 

públicas para o Ensino Superior, a partir do REUNI abriram este espaço para uma 

universidade democrática, reinventada e expandida, bem como a Educação Básica também se 

tornou mais aberta às dimensões da ética e da estética na educação, em algumas escolas. 

Mas, porque o povo não faz mudança o tempo todo? Complementamos, porque estas 

mudanças não qualificaram mais a fundo a formação inicial na UFSM? Porque uma 

instituição não se muda apenas com a promulgação de uma nova lei, porque as significações 

imaginárias de uma sociedade possuem raízes mais profundas do que os modismos cotidianos 

e tanto as instituições quando seus símbolos e mitos lutam, constantemente, para se perpetuar 

sem mudanças.   

Assim justificamos os diversos contextos de formação inicial que encontramos no 

cenário da UFSM. Este foi o labirinto que transitamos nos últimos anos, entre esperançosos e 

desanimadores currículos, estudantes que acreditam numa educação dialógica e libertadora, 

mas que só se aproximam das escolas no último ano do curso, outras que negam a docência 

até o último semestre e estão em vias de se formarem professores sem querer sê-lo. Andamos 

também por becos sem saída nos quais encontramos críticas aos professores formadores na 

universidade e seu descaso com as licenciaturas. Encontramos também livros velhos, 

ultrapassados e mofados que deveriam, caso os PPC sejam respeitados, ser a base teórica dos 

cursos e neste ponto chegamos a duas vias de desfechos desconhecidos: em um os estudantes 
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ainda aprendem sobre ―retardo mental‖ e ―administração escolar‖ caso as ementas e 

bibliografias dos PPCs sejam respeitadas pelos docentes; em outro os PPCs são apenas figuras 

decorativas nas gavetas que nunca são abertas – assim como criticamos as escolas –, não são 

consultados, nem considerados no preparo do trabalho do formador e, visto que estão em 

desacordo com a lei, são esquecidos também, pelos departamentos e pró-reitorias. 

Em outros momentos de nossa caminhada chegamos a grandes e floridos jardins, 

nestes espaços encontramos projetos de ensino, pesquisa e extensão, com destaque para 

PIBID e Prolicen e PIBIC. Os estudantes valorizaram muito a formação extracurricular que 

vivenciam na universidade, alguns chegando a dizer que são nestes espaços que efetivamente 

se formam professores. Encontramos também cursos inéditos criados a partir de demandas 

sensíveis com amparo institucional e interessantes e cuidadosas perspectivas teóricas em 

alguns projetos de curso. 

Nestas andanças, entre muros, corredores, becos sem saída, jardins e curvas, buscamos 

inspiração para as análises apresentadas anteriormente nesta pesquisa e realizamos uma 

tentativa de proposição de outros caminhos, de abertura de fendas para que nossas ideias 

possam passar. Em um momento assim, buscando caminhos, mas perdidas em nossas 

elaborações e um tanto desanimadas pelo cansaço e a realidade instituída sobre a formação de 

professores, topamos com nosso fio de Ariadne
26

 num potente encontro com o professor 

Antônio Nóvoa, na UFSM, em março de 2017. Neste encontro tivemos a oportunidade de 

ouvi-lo falar sobre formação de professores e, suas palavras foram ao encontro de tudo o que 

estávamos compondo nesta tese e além.  

Ele iniciou sinalizando que a escola como ela existe atualmente, em vinte ou trinta 

anos não irá mais existir, pois é como se vestíssemos roupas que não nos servem mais, a 

escola atual não faz sentido no século XXI. Ao passo disso, como já refletimos anteriormente, 

para uma nova escola é necessária uma revolução na formação de professores, como o célebre 

educador também afirma. Ele ainda critica o modelo fragmentado da formação de professores 

nas universidades, seu distanciamento das escolas, a falta de acompanhamento dos 

professores ingressantes na carreira e o desprestígio à profissão de professor, que inicia já nos 

bancos universitários.  

Em suas palavras encontramos respaldo para o que viemos denunciando nesta tese e 

que, tanto nos é difícil dizer. Observamos tudo isso ao longo da pesquisa, tanto nas falas e 

imaginários dos estudantes quanto nos currículos dos cursos. Os estudantes das licenciaturas 

                                                           
26

 Tomamos de empréstimo da Mitologia Grega, no mito de Teseu e Ariadne, a metáfora do fio de Ariadne, tido 

como aquele que guia a saída do labirinto, ―que permite a Teseu voltar à luz, e representa o auxílio espiritual 

necessário para vencer a iniquidade‖ (BRANDÂO, 2010, p. 67). 
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dizem que os alunos são o centro da educação, que uma boa aula é aquela em que acontecem 

trocas e que a escola, indiscutivelmente, precisa continuar existindo. Entretanto, sua única 

aproximação com seu futuro local de trabalho, com o universo de sua profissão, na maioria 

dos cursos, acontece apenas nos dois últimos semestres da formação e o que predominam em 

suas práticas, neste universo (des)conhecido, são as memórias de quando foram alunos nas 

escolas, ratificando o círculo vicioso da educação.  

Retornando a Nóvoa, ele ainda vai falar sobre cinco eixos da formação de professores 

que deveriam receber maior atenção: 

Disposição pessoal: organizar espaços e tempos que permitam um trabalho de 

autoconhecimento, de autorreflexão.  

Interposição profissional: construir a formação com base na profissão e na cultura 

profissional.  

Composição pedagógica: valorizar a formação mútua, com os outros colegas, na 

formação inicial e continuada.  

Recomposição pedagógica: organizar a formação como ciência, como procura, 

como pesquisa.  

Exposição pública: trabalhar com tudo o que está fora da escola, no espaço público 

da educação (NÓVOA, 2017 - anotações e grifos nossos a partir dos slides 

apresentados na palestra). 

Não somente concordamos com o educador como também visualizamos em suas 

palavras os frutos de uma profunda e pertinente reflexão sobre formação de professores que se 

encaixa com nossas ponderações e pesquisa. Ao trazermos a teoria de Cassirer e Castoriadis 

para discutir a formação de professores estamos falando sobre esta disposição pessoal que 

passa, também, pelo simbólico e pelo imaginário, num trabalho sobre si, na constituição do 

profissional que é, antes de mais nada, uma pessoa. Seguindo para a proposta de que as 

licenciaturas estejam mais próximas das instituições de Educação Básica surge esta 

interposição profissional, visto que não podemos formar um professor que não imerge em seu 

espaço profissional, que não conhece a escola tanto em sua dimensão pedagógica, quando 

social, política, prática.  

Ao nos preocuparmos com acompanhamento dos docentes ingressantes na carreira e a 

continuação de sua formação, encontramo-nos em uníssono com a ideia de composição 

pedagógica, na qual o que importa não é apenas o conhecimento específico dos conteúdos, ou 

o conhecimento das teorias pedagógicas sozinho. Mas sim o entrelaçamento destes dois 

através da docência e da reflexão sobre o exercício profissional que constrói novos saberes, o 

que vai incorrer, mais adiante, no caminho da recomposição pedagógica, quando os docentes 

se constituem como pesquisadores de seu meio, como autores de sua prática. Para isso, vemos 

o ingresso na carreira, na acolhida, contexto e disposição pessoal, como fator determinante da 

constituição profissional.  
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Ainda, o conceito da exposição pública no qual Nóvoa fala em cidades educadoras, 

territórios educativos, comunidades de aprendizagem, vai ao encontro de nossas reflexões 

articuladas a teoria do imaginário social que constitui a escola como instituição imaginária 

social como nos mostra Castoriadis ao longo de toda a sua obra. E a importância das 

proposições de Morin e Viviane Mosé sobre a complexidade e os desafios da educação do 

século XXI. A escola é a vida, como Dewey – citado por nós e, também, por Nóvoa – salienta 

há muito tempo, e a formação de professores necessita aceitar que ela não está separada disso.  

Os cursos de licenciatura necessitam passar por uma reforma do pensamento, da 

estrutura e dos objetivos, bem como as escolas, mas quem o fará primeiro?  A ideia é 

substituir os círculos viciosos por ciclos virtuosos (MORIN, 2013), todo momento é oportuno 

para mudança, somos animais simbólicos dotados da capacidade de criação e, através dela, 

podemos fazer a revolução que a educação necessita. A educação deve passar a contribuir 

para a autoformação dos sujeitos, deve estar conectada com o universo simbólico da 

sociedade, bem como sua complexidade política, ética e social. A formação de professores 

não pode seguir negando este todo, presa em suas matrizes curriculares que privilegiam os 

saberes enciclopédicos e as áreas específicas. Segundo Morin (2012, p. 99) 

Atualmente, os problemas da educação tendem a ser reduzidos a termos 

quantitativos: ―mais créditos‖, ―mais ensinamentos‖, ―menos rigidez‖, ―menos 

matérias programadas‖, ―menos carga horária‖. Tudo isso, claro, é necessário. É 

preciso respeitar o optimun demográfico da classe para que o professor possa 

reconhecer cada aluno individualmente e ajuda-lo em sua singularidade. É preciso 

haver reformas de flexibilidade, de diminuição de carga horária, de organização, 

mas essas modificações sozinhas não passam de reformazinhas que camuflam ainda 

mais a necessidade da reforma de pensamento.  

Concordamos com Morin, a questão não se resume a carga horária ou conteúdos, a 

reforma do pensamento exige a compreensão de que a educação é uma instituição imaginária 

que possui dimensões que vão além do que as matrizes curriculares podem acolher, da vida, 

da complexidade humana e da razão sensível. Enquanto nossos cursos de formação de 

professores continuarem desinvestindo no contato com a Educação Básica, os jovens 

profissionais seguirão sem conseguir articular este universo de saberes que constituem a 

universidade e a escola. Acreditando que a pesquisa na educação só pode ser feita por aqueles 

que seguiram o caminho dos programas de pós-graduação e que quem for a escola deve 

limitar-se as rotinas cotidianas da instituição.   

Compreender que a educação, tanto escolar como universitária produz seus próprios 

saberes, situações, instituições e demandas é a chave para que todos se reconheçam 

professores, pesquisadores, colegas e sujeitos na/com/para a educação. Não formamos 

professores apenas na universidade, é necessário o diálogo com o mundo, ingressar na escola 
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timidamente ao final do curso não faz do estudante um professor. Matrizes curriculares com 

menos que o mínimo dos conteúdos pedagógicos e horas e horas de disciplinas específicas 

também não formam professores, pois não ocorre a inter-relação entre saberes teóricos 

específicos, pedagógicos e o universo profissional do sujeito em formação.    

Não é exclusivamente a falta de discussões sobre diversidade e inclusão, libras, 

educação ética e estética, complexidade e interdisciplinaridade que fazem com que a 

formação de professores esteja frágil. Mas isso contribui para jovens profissionais que não 

compreendem o contexto que são inseridos no início da profissão e, por não receberem apoio 

e acompanhamento, fecham-se em suas significações sobre a profissão e reiteram o 

desinvestimento na educação escolar.  

É urgente uma ruptura, uma reforma do pensamento, da formação e da educação. Nos 

últimos quatro anos viemos trabalhando nesta tese e, entre tantas coisas, o que ela nos 

mostrou foi isso, que a educação precisa recuperar sua dimensão simbólica e social. Que o 

necessário encontro entre vida e educação não pode mais esperar, e que o século XXI será 

definidor. Se alcançamos nossos objetivos iniciais? Em partes, os atravessamentos ao longo 

da pesquisa deram a ela outros sentidos e hoje, nem pesquisa nem pesquisadoras são as 

mesmas. Se saímos do labirinto? Não, mas abrimos fendas, cortamos caminhos, nos perdemos 

e, de uma forma ou de outra, compreendemos que o labirinto é o cenário, é onde estamos.  

Para finalizar, uma vez que chegamos ao momento em que é preciso fazer uma pausa 

neste trabalho de investigação, voltamos à Antônio Nóvoa, porque foi pela boca dele que 

ouvimos o que Jorge Luis Borges (2010, p. 117) brilhantemente escreveu e ilustra as últimas 

palavras que gostaríamos de deixar registradas nesta tese, pois resume o entusiasmo da 

viagem, a pequenez do sujeito e ação da pesquisa.   

O Deserto 

A uns trezentos ou quatrocentos metros da Pirâmide me inclinei, peguei um punhado 

de areia, deixei-o cair silenciosamente um pouco mais adiante e disse em voz baixa: 

Estou modificando o Saara. O ato era insignificante, mas as palavras nada 

engenhosas eram justas e pensei que fora necessária toda a minha vida para que eu 

pudesse pronunciá-las. A memória daquele momento é uma das mais significativas 

de minha estadia no Egito. 

Assim, agradecemos ao leitor paciencioso que chegou até aqui conosco e desejamos 

que os movimentos instituintes da reforma da educação atravessem suas reflexões e práticas. 
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