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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objeto trazer um debate exploratório sobre a formação docente do 

curso em Ciências Sociais de licenciatura da Universidade Federal Fluminense de Campos 

dos Goytacazes como ritual de passagem. A relevância em entender a trajetória acadêmica 

como ritual de passagem, está na contribuição de compreender de que maneira aqueles que 

passaram pela formação docente utilizam na sua identidade profissional. Nesta transição, na 

entrada da sua posição social como discente ao entrar na universidade como sua saída para a 

sua atual posição social como egresso, são encontrados significados nessa trajetória, que se 

entrelaçam e se complementam, ocorrendo interrogações de como é feito essa passagem e de 

como será ao terminar esse ritual. Para analisar essas reflexões deste ritual pesquisado, serão 

utilizados metodologicamente como base desta pesquisa, análise documental, obtido na 

coordenação do curso, entrevista exploratória feita com a coordenadora do curso e roteiro de 

entrevista com perguntas abertas, realizadas por intermediário das redes sociais, como 

facebook, whatsapp e e-mail pelos egressos. 

 

Palavras-chave: Egressos. Ciências Sociais. Formação Docente. Trajetória acadêmica. Ritual 

de Passagem. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to bring an exploratory debate about the teacher training of the degree 

course in Social Sciences of the Federal Fluminense University of Campos dos Goytacazes as 

a passing ritual. The relevance of understanding the academic trajectory as a ritual of passage 

is in the contribution of understanding how those who passed through the teacher training use 

in their professional identity. In this transition, at the entrance of his social position as a 

student when entering the university as his exit to his current social position as egress, are 

found meanings in this trajectory, that intertwine and complement each other, occurring 

interrogations of how this passage is made and of as it will be at the end of this ritual. In 

order to analyze these reflections of this ritual, it will be used methodologically as the basis 

of this research, documentary analysis, obtained in the coordination of the course, an 

exploratory interview with the course coordinator and interview script with open questions, , 

whatsapp, and e-mail. 

 

Key words: Graduates. Social Sciences .Teacher Training. Academic trajectory. Ritual of 

Passage. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal Fluminense de Campos dos Goytacazes vem formando, 

desde 2012, profissionais na área de Sociologia para o Ensino Médio através do curso 

em Ciências Sociais criado em 2009, iniciando com a modalidade em Bacharelado e, no 

primeiro semestre de 2010, com a modalidade licenciatura1. 

O ensino de sociologia se dá pela obrigatoriedade da disciplina na grade 

currículo do ensino médio que ocorreu em 2008. Não é a primeira vez que a disciplina 

de Sociologia esteve na grade curricular nacional no Brasil, está informação é de 

conhecimento importante às Ciências Sociais, principalmente aos pesquisadores que 

estudam um tema tão complexo: a educação nas Ciências Sociais.  

O objetivo desse trabalho está em pensar e compreender a trajetória acadêmica 

como ritual de passagem. Para chegar neste objetivo, à trajetória acadêmica será 

analisada com os dados obtidos na coordenação do curso de ciências Sociais – 

licenciatura em conjunto de um roteiro de entrevista com perguntas em aberto 

distribuído para os egressos, no qual será utilizado para identificar os caminhos que os 

egressos do curso vêm realizando.  

Para analisar como se dá este processo em que o discente se torna docente e 

como este profissional nessa multiplicidade de caminhos faz sua própria trajetória, 

utilizarei alguns autores que estudam a relação entre a educação e a prática docente 

além de dispor o desafio em pensar essa relação através de autores que estudam a 

educação dentro de um recorte antropológico e sociológico. Entre os autores centrais 

encontram-se: Maurice Tardif (2013) com suas análises sobre o saber docente, sobre a 

contribuição acerca do ritual de passagem está Van Gennep por fim, trago Zigmunt 

Bauman (2007) para pensar os egressos em uma modernidade líquida. 

Teoricamente a pesquisa centra sobre o ritual de passagem. Metodologicamente, 

a pesquisa traz a obtenção e análise de dados coletados pela coordenação do curso de 

Ciências Sociais – licenciatura e de entrevistas exploratórias realizadas ao longo da 

pesquisa com a coordenadora do curso de Ciências Sociais – licenciatura além de um 

roteiro de entrevista com perguntas em aberto. 

O roteiro de entrevista com perguntas em aberto (anexo I) realizado por alguns 

egressos no final da pesquisa, foi aplicada pelo intermediário das redes sociais como o 

                                                           
1 Em 2010 dois alunos que haviam finalizado o curso de Ciências Sociais – bacharelado ingressam no 

curso da UFF para complemento na modalidade Licenciatura finalizando em dois anos. 
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facebook e o whatsApp e também por e-mail. O objetivo do roteiro foi de embasar as 

seguintes indagações: o que o egresso entende sobre a sua formação? Como, através de 

suas próprias singularidades foi realizada uma construção própria do que é necessário 

ter na profissão docente? São utilizados nomes fictícios para a privacidade dos 

entrevistados. 

A ideia de trazer este desafio em forma de pesquisa foi a partir de curiosidades 

levantadas sobre a minha formação como futura docente como aluna do curso de 

Ciências Sociais de licenciatura da UFF/Campos.  

Ao conceituar a formação como ritual obtive curiosidades que logo se tornaram 

questionamentos, cujo interesse aumentou em entender qual “lugar” estarei futuramente. 

Parto, assim, do ponto de vista dos egressos, àqueles que já completaram um ritual 

acadêmico.  

A pesquisa será apresentada em capítulos, no qual o primeiro será sobre discutir 

a construção dos modelos curriculares do curso de Ciências Sociais – Licenciatura. 

Neste momento, a grade curricular é trazida como a estrada e ponto de partida do 

entendimento da trajetória acadêmica enquanto ritual, é nela que os egressos “andaram” 

por isso a relevância de observar como foi esse caminho. 

O currículo está construído a partir da volta a obrigatoriedade do ensino de 

sociologia nas escolas, em 2008. É neste momento que as universidades deveriam 

atender a elaboração de uma grade curricular que adere essas novas regulamentações da 

licenciatura no curso de Ciências Sociais, para isto, observaremos essa mudança no 

curso de Ciências Sociais do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 

Regional (ESR) de Campos dos Goytacazes priorizando as diferenciações das grades 

curriculares e de como foi montado até 2016-2,sua relevância para região deriva por ser 

a única a ofertar o curso de Ciências Sociais na modalidade de licenciatura, 

diferentemente da outra modalidade, a de bacharelado, que também é ofertada pela 

Faculdade Estadual do Norte Fluminense (UENF) criada em 27 de fevereiro de 1991 

pelo Decreto 16.357 que também aprovava o seu estatuto2.  

O segundo capítulo centra na tarefa de levantar e analisar dados disponíveis 

sobre os egressos na própria coordenação do curso de Ciências Sociais – licenciatura da 

Universidade Federal Fluminense da UFF, em Campos dos Goytacazes e as respostas 

recolhidas pelos ingressantes por meio de aplicações do roteiro de entrevista. 

                                                           
2 Fonte: Disponível em: http://www.uenf.br/portal/index.php/br/historia-da-uenf.html. Acesso em 

14/11/2017. 

http://www.uenf.br/portal/index.php/br/historia-da-uenf.html
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No terceiro e último capítulo concentramos a reflexão sobre a dinâmica da vida 

dos egressos, a correria no mundo liquido frente à profissão e as mudanças ocorridas no 

Brasil com a Lei nº 13.415, criada 16 de fevereiro de 2017 que traz a reforma do Ensino 

Médio cuja possibilidade da retirada da disciplina como obrigatória é discutida, 

trazendo a insegurança da própria funcionalidade da modalidade da licenciatura. 

A pesquisa tem como princípio iniciar um olhar diferenciado dentro deste tema 

tão complexo: a formação docente como um ritual de passagem. O que busco é iniciar 

um debate para um olhar micro sobre o macro na medida em que é um desafio 

compreender os ritos de passagem que acontecem na Universidade Federal Fluminense 

de Campos, no recorte de tempo disponibilizado para a realização e entrega desta 

pesquisa. 

A pesquisa é analisada em caráter exploratório, sendo de extrema importância 

ser usada como ponto inicial de compreender mais profundamente as discussões 

trazidas neste trabalho. 
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CAPÍTULO I – A FORMAÇÃO DOCENTE COMO TITUAL DE PASSAGEM  

 

Para perceber as nuanças da formação docente procuro neste trabalho analisar 

como evidenciar as construções do cotidiano do licenciado com base no ritual de 

passagem. 

Este capítulo relata a construção sobre o modelo curricular docente proposto 

pela UFF/Campos, como também evidencia singularidades e diferenças entre os 

diferentes modelos propostos para a formação docente em conjunto com a reflexão 

teórica sobre o ritual de passagem.  

 

 

1.1- DIFERENTES CONCEPÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

A educação como objeto de pesquisa não é um tema novo, porém sua maneira de 

ser abordada sempre se diferencia dentro deste tema tão complexo. Existem diversos 

tópicos relacionados à educação que vêm ganhando cada vez mais espaço nas 

discussões acadêmicas, entre elas, está o objeto desta pesquisa, a própria docência. 

 

O professor entra em debate na medida em que é responsável por “transmitir” os 

saberes apreendidos. No Brasil, a discussão atual é de como sua formação profissional 

docente se manifesta no seu futuro profissional e se esse sujeito estará de fato apto a 

exercer o seu ofício. Observaremos a discussão sob o ponto de vista da disciplina de 

sociologia na tentativa de compreender como esse sujeito se tornou apto no seu ofício e 

como essa ação faz parte de uma dimensão maior cheia de símbolos e ritos que o sujeito 

passa até o final de sua formação.   

A Sociologia retorna ao ensino médio quando volta a fazer parte da grade 

nacional curricular do ensino médio a partir da lei n. 11.684/08 que traz à 

obrigatoriedade do ensino de sociologia. Para compreender melhor está adaptação, 

observaremos em particular a adaptação da Universidade Federal Fluminense de 

Campos dos Goytacazes no qual tem o início à primeira turma no ano 2010. 

 Ao descrever esse momento da Universidade descrevo como a grade de 

formação docente foi criada para melhor visibilidade dos modelos de ensino os egressos 

foram submetidos no buscar de se profissionalizar.   
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Seria difícil traçar há trajetória acadêmica sem antes perceber as características 

que a compõe, acarretando ramificações e olhares diferentes sobre a formação docente. 

Para ter um ponto de partida para observamos essa discussão de maneira macro e 

sempre pensando no micro, desta forma é possível analisar a complexidade que é 

entender a trajetória acadêmica. Temos como ponto inicial analisara grade curricular de 

licenciatura do curso de ciências sociais da UFF/Campos para ver o caminho feito dos 

egressos estudados. 

A resolução da CNE nº 2, de 1º de julho de 2015 foi um dos pontos 

fundamentais nas mudanças ocorridas na grade curricular, pois é nela que as resoluções 

dos temas a serem abordados neste novo modelo curricular, como por exemplo; 

educação especial, gênero, português foram discutidas e analisadas. Para entrar em 

vigência o NDE (Núcleo Docente Estruturante) do curso de Ciências Sociais, decide se 

aprova as mudanças de acordo com as diretrizes. O NDE é um núcleo instituído em 

cada um dos cursos de graduação da Universidade, constitui-se de um grupo de 

docentes para acompanhamento do curso de graduação atuante no processo de 

concepção estrutural e contínua atualização do projeto pedagógico. As reuniões do NDE 

não são deliberativas a que ocorrerá somente nas reuniões no Colegiado do curso, que 

contam com a participação discente.  

Segundo a coordenadora do Curso de Ciências Sociais – licenciatura da 

UFF/Campos, é no espaço de colegiado de Curso que decisões sobre o currículo são 

deliberadas e encaminhadas para o Departamento do curso de ciências sociais fazendo, 

assim, o coordenador do curso prosseguir com os encaminhamentos de documentos 

específicos para Niterói visando finalizar os processos finais para a implementação do 

ajuste. No caso dos Cursos de Licenciatura da Universidade Federal Fluminense há o 

retorno do Colegiado Geral de Licenciaturas, que desde 2015, reuniões ocorrem em 

Niterói, que reuni todos os coordenadores de licenciatura dos diferentes cursos e 

campus da instituição3. 

As mudanças são feitas, quando os requisitos mínimos de horas ou de matérias a 

serem abordados não estão de acordo com a diretriz atual vigente podendo ser também 

desejo de atualizar a grade. O leitor deve compreender que a diretriz atual vigente aceita 

pelo MEC versa sobre o CNE nº 2, de 1º de julho de 2015 que estipula a carga horária 

                                                           
3 Dados obtidos na coordenação do curso de Ciências Sociais. 
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mínima para todas as licenciaturas de 3.200h4 foi prorrogada para 2018 dando às 

universidades mais tempo para se reorganizar nesse novo ajuste. 

O antigo fluxograma da licenciatura de ciências sociais de 2010 revisado neste 

trabalho tem o mesmo currículo do bacharelado de ciências sociais até o 4º período. A 

partir dos 5  período iniciam as matérias pedagógicas de educação. Este fluxograma foi 

utilizado até 2016-1, o antigo currículo vigente na Universidade Federal Fluminense 

teve a integração do currículo com a seguinte carga horária é de: 2450 obrigatórias, 

180h de optativas, 200h de atividades complementares, totalizando 2830 h: 

O primeiro modelo curricular englobava: 1º período: Antropologia I, Teoria 

Sociológica I, Ciência Política I, Filosofia, História Econômica e Política Geral; 2º 

período: Antropologia II, Teoria Sociológica II, Ciência Política II, Metodologia das 

Ciências Sociais, História Econômica e Política do Brasil I; 3º período: Antropologia 

III, Teoria Sociológica III, Ciência Política III, Metodologia da Pesquisa I, História 

Econômica e Política do Brasil II; 4º período: Antropologia IV, Teoria Sociológica IV, 

Ciência Política IV Metodologia II, Pensamento Econômico I; 5º período: Geografia 

Humana e Econômica, Pensamento Econômico II, Psicologia, Pesquisa e Prática do 

Ensino I, Prática Educativa I ;6º período: Psicologia da Educação, Estatística, Optativa, 

Pesquisa e Prática do Ensino II, Prática Educativa II; 7º período: Didática, Organização 

Educacional Brasileira, Optativa, Pesquisa e Prática do Ensino III, Pesq.Educ. e CS. 8º 

período: Libras, Optativa, Pesquisa e Prática do Ensino IV, Monografia DOC e CS. 

(anexo II). 

Ao observar de que maneira as disciplinas foram organizadas e a relevância que 

isso pode ter trazido aos estudantes, é possível ter uma base de como a formação 

docente influenciou este futuro profissional. Por tanto, o texto de Anita Handfas 

“Formação dos professores de sociologia: um debate em aberto (2012)” e o seu texto 

“Formação dos professores de sociologia (2009)”.  São trabalhados para a compreensão 

dos modelos acadêmicos de formação como componente importante de entender a 

formação docente em sociologia na universidade.  

A autora observa diferentes modelos curriculares utilizados nos anos em 

licenciatura em Ciências Sociais no Brasil para compreender os modelos da 

universidade UFRJ em que trabalha como professora adjunta. Ao continuar com está 

linha de raciocínio, de observar outros modelos curriculares analiso o segundo modelo 

                                                           
4  A mudança da prorrogação para 2018 foi devido ao pedido de uma Universidade Federal do Paraná no 

qual pede mais tempo para se regularizar na nova medida. 
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de formação docente utilizado no curso de Ciências Sociais da UFF de Campos dos 

Goytacazes: o ajuste realizado em 2016-2. 

As matérias relacionadas à educação na grade curricular que entrou em vigor em 

2016-2 começam a serem cursadas já no 2º período, e isto que este novo modelo difere. 

O novo modelo curricular do curso de Ciências Sociais – Licenciatura segue desta 

forma: 1º período: Antropologia I, Filosofia, Oficina de Texto I, Teoria Política I, 

Teoria política I, Teoria Sociologia I; 2º período: Antropologia II, Metodologia de 

Pesquisa em Ciências Sociais, Prática Educativa I, Teoria Política II, Teoria Sociológica 

II; 3º período: Antropologia III, Metodologia de Pesquisa I, Psicologia da Educação, 

Teoria Política III, Teoria Sociológica III; 4º período: Antropologia IV, Didática, 

Metodologia de Pesquisa II, Teoria Política IV, Teoria Sociológica IV; 5º período: 

Geografia Humana e Econômica Geral, História do Pensamento Econômico, Pesquisa e 

Prática do Ensino I, Sociologia da Educação; 6º período: Estatística Aplicada a pesquisa 

Social, Introdução Aos Estudos Históricos, Oficina de Texto II, Pesquisa e Prática 

Educativa II; 7º período: Organização da Educação no Brasil, Pesquisa e Prática do 

Ensino III, Prática Educativa III, Prática de Pesquisa Em  Ciências Sociais e Educação I; 

8º Período: Libras I, Monografia sobre Docência. Agora que chegamos nesse ponto, 

podemos visualizar um modelo mais especificado (anexo III).  

Neste novo modelo temos matérias específicas da licenciatura distribuídas de 

forma mais igualitária do que no primeiro modelo. Se entendermos essa mudança como 

ponto fundamental para entender a trajetória docente para então compreender de fato 

qual é a importância desta formação.  O ajuste da grade curricular traz para a 

licenciatura uma imagem mais definida do seu curso. 

 Handfas (2012) se baseia em estudos da introdução de matérias relacionadas à 

educação na grade curricular em diferentes cidades e estados do Brasil. E a partir desta 

análise são configurados três modelos que foram ou ainda são utilizados nas 

universidades. A autora categoriza os modelos das seguintes formas:  

 

Os modelos de formação docente descritos por Handfas (2012) são: 

 

(1) um modelo que consiste num percurso por meio do qual o aluno 

deve cursar o bacharelado em seu instituto de origem para a partir do 

5º período cursar as disciplinas pedagógicas na Faculdade de 

educação. Por sua configuração, esse modelo ficou conhecido por 

“3+1”; (2) um modelo que integra no mesmo curso o bacharelado e a 

licenciatura, devendo o aluno, a partir de sua escolha, integralizar seu 

currículo com as disciplinas necessárias para cada um deles; (3) um 
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modelo que dispõe de dois cursos separados – o bacharelado e a 

licenciatura em Ciências Sociais (HANDFAS,2012, p. 25-26). 

 

Temos primeiro o primeiro modelo 3+1 hoje obsoleto, pois, não trazia a 

proposta de valorizar a licenciatura como titularidade na sua implementação. 

 

Porém já podemos observar essa diferenciação no segundo modelo de formação 

onde o discente deve escolher o currículo a ser seguido e onde há uma separação entre o 

bacharelado e a licenciatura, porém os cursos ainda estão amplamente interligados e o 

estudante a partir das matérias escolhidas que decidirá qual formação terminará.  

O último modelo e o mais novo, finalmente separa o bacharelado da licenciatura, 

nesse momento a escolha da titularidade se dá no começo do curso e o aluno tem uma 

grade específica à sua escolha. 

Ao compararmos a grade curricular apresentada neste trabalho para pensar os 

modelos curriculares de formação docente do curso de Ciências Sociais da 

UFF/Campos podemos perceber similaridades com os modelos descritos por Handfas 

(2012): o primeiro modelo de Handfas (2012) e a primeira grade curricular do curso de 

licenciatura de ciências sociais da UFF/Campos não são iguais, porém, podemos 

contemplar as semelhanças. O curso em seu neste período inicial, de acordo com a 

secretária e a coordenação do curso, apresentava a possibilidade de mudar sua 

titularidade até o 5º período, pois, somente depois desse período que começavam as 

matérias relacionadas à educação. Porém sua semelhança termina neste ponto. Diferente 

do que é colocado no primeiro modelo, o estudante ao entrar na universidade já deve 

escolher qual titularidade quer fazer no momento da escolha do curso, na plataforma de 

entrada da universidade que neste momento é o Sisu5.  

Por fim, podemos dizer que a grade curricular utilizada segue o segundo modelo 

no qual o estudante tem a oportunidade de estudar o bacharelado e a licenciatura 

separadamente, porém apresentam algumas disciplinas em comum ao longo da 

formação tais como: as teorias antropológicas, sociológicas, políticas, metodologia, 

oficinas de textos e as disciplinas de filosofia, história, geografia, estatística e 

pensamento econômico. Podemos pensar que, no caso da grade curricular que estamos 

avaliando, o estudante também a partir das suas escolhas fazer as disciplinas que lhe 

                                                           
5 O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da 

Educação (MEC), pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos 

participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dado retirado em: http://sisu.mec.gov.br/tire-

suas-duvidas  Acessível em 2 de agosto de 2017. 

http://sisu.mec.gov.br/tire-suas-duvidas
http://sisu.mec.gov.br/tire-suas-duvidas


9 
 

darão uma determinada titularidade, este fato só é possível graças a possibilidade de 

mudança de título, temos aqui o modelo que mais se adaptou com a grade curricular de 

Ciências Sociais- licenciatura. 

No terceiro modelo também pode ser considerado se pensarmos na entrada do 

curso e na escolha que deve fazer ao entrar, porém só veremos o terceiro modelo de fato 

ser implementado no segundo modelo de grade curricular utilizado o reajuste 2016-2. 

As matérias relacionadas à educação já são vistas a partir do segundo período e o 

estudante, segundo entrevista com a coordenadora, não dispõe de autonomia para mudar 

a titularidade.   

Na análise dos conceitos trabalhados por Handfas (2012) temos nos modelos 

trabalhados na UFF uma mistura entre o segundo e o terceiro modelo no qual traz num 

modelo matérias que contemplam ambas as titularidades, porém como no modelo atual 

vigente a escola de qual titularidade o estudante deseja cursar deve ser feita antes de 

ingressar a universidade. 

O perfil dos egressos que transitam nesses modelos é diverso. Temos um polo 

que atrai pessoas além daquelas que vivem em Campos, de múltiplas identidades, faixas 

etárias e financeiras. Encontram-se estudantes de todo o Brasil que entram na 

universidade em busca de se profissionalizar e entrar no mercado de trabalho. Se 

pensarmos na importância que é compreender essa trajetória é necessário entender que a 

grade curricular é a “estrada” que os egressos passaram. 

Tomaz Silva (1999) traz a ideia do currículo como: 

 

O conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente, 

centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos 

tornamos: nossa identidade, nossa subjetividade (SILVA, 1999, p-15-16). 

 

A construção da identidade através do conhecimento nos faz pensar nos saberes 

que adquirem e na sua transposição. Se a identidade construída no curso de ciências 

sociais pode ser formada a partir de seu currículo, a separação entre bacharelado e a 

licenciatura traz essa construção. 

No currículo da licenciatura, a articulação presente no currículo entre a prática 

docente e os seus saberes fazem do docente uma profissão que depende em grande 

medida de sua capacidade de compreender, integrar e mobilizar tais saberes na prática. 

Tardif (2013). 
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Após tais especulações, é neste momento que procuro mostrar ao leitor: qual é a 

relevância para a formação docente da grade curricular? 

É necessário, antes de nos aprofundamos nos atentar sobre o fato do recorte 

trazido neste trabalho, no qual não foi possível trazer o conteúdo desta discussão ser 

relacionada ao currículo e que se compreende a importância e a relevância desta 

discussão. Temos aqui a perspectiva de observar a grade curricular apenas como a 

primeira estrada que o estudante trilha ao entrar na universidade, ou seja, é o caminho 

que esse estudante deverá usar para poder se formar. Então, qual é a relevância de 

entender em primeira instância a importância da grade curricular? Sua importância vem 

por ser um dos alicerces fundamentais da formação, o caminho que a universidade 

aprova o ponto intermediário no qual o estudante entra para poder se profissionalizar. A 

grade curricular é aquela que traz a identidade do sujeito no curso e a responsável pelos 

saberes que serão adquiridos e depois transpassados na sala de aula (como professor do 

ensino médio). A grade curricular é fundamental para sabermos como esse egresso se 

tornará no seu oficio. 

Completando, Thomas Silva e Flavio Moreira (1994): 
 

O currículo está implicado em relações de poder, o currículo transmite visões 

sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais 

e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e 

atemporal ele tem uma história vinculada a formas específicas e contingentes 

de organização da sociedade e educação. (SILVA e MOREIRA, 1994, p-8) 

 

Temos outro ponto discutido nesse tópico, cujo objetivo é decodificar a trilha 

mencionada. 

 A reformulação de um ajuste que apresentasse a grade atual do curso de 

Ciências Sociais voltada para licenciatura desde o segundo período se fez necessária 

seguindo um perfil mais personalizado e próprio. 

Veremos a seguir um trecho que mostra ponderações sobre a formação docente. 

Sendo uma resolução proposta em 2002 do Conselho Nacional de Educação que 

organizou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação o inciso I do artigo 7°: 

 

A organização institucional da formação dos professores a serviço do 

desenvolvimento de competências levará em conta que;  I- a formação deverá 

ser realizada em processo autônomo, em curso de licenciatura plena, numa 

estrutura com identidade própria. (BRASIL, 2002, apud, HANDFAS, 2012, 

p-28).  
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 Essa mesma Resolução 01/2002 determina que as práticas na formação docente 

deverão estar presentes desde o início do curso e dissolvida no interior das áreas e 

disciplinas do curso: Art. 12: § 2º A prática deverá estar presente desde o início do 

curso e permear toda a formação do professor6, isso explica uma das necessidades 

centrais para o ajuste de 2016-2. 

Retomamos o que foi inicialmente comentado acima, o momento que 

verificamos uma mudança nas grades curriculares, há a importância do curso de 

Licenciatura ter sua “própria marca” no qual o curso passa a se utiliza desta mudança 

para reafirmar o seu lugar acadêmico. 

 

Citação que exemplifica a questão levantada neste tópico:  

 

Primeiro, não se trata de uma quantidade específica de conteúdos e não 

outros. Trata-se de na verdade de uma feliz unidade entre conteúdos podem 

ser diversos e a metodologia é que poderá fazer a diferença, por isso a 

questão da formação de professores não passará somente pelo domínio de 

conteúdo (bacharelado), mas principalmente pela licenciatura, ou o domínio 

prático e questões do ensino (MORAES, 2009, p-24). 

 

 

Depois de dar o primeiro passo desta trajetória e visualizar o caminho feito pelos 

egressos, agora examinaremos o conceito de ritual para então concebermos o modo de 

olhar da trajetória como ritual de passagem. 

O ritual de passagem é utilizado para refletir a formação docente na mudança de 

discente para docente. Primeiramente, o que seria esse ritual de passagem? 

O Van Gennep (1977) compreende que para entender como cada ritual funciona 

primeiro se deve entender quem o pratica e o porquê. Desde modo, compreendemos sua 

importância para aquela sociedade e indivíduo que a pratica.  

O que seria rito para Van Gennep (1977)? Compreende-se na análise de seus 

textos que é sobre a vida social vista de maneira epistemológica. Observar o cotidiano 

como um conjunto maior de interações sociais necessárias para a vivência na sociedade 

encontra-se no cotidiano, o rito, na medida em que tem um significado para realização 

da mesma tarefa.Temos aqui a observação de um evento comumente realizado pelos 

indivíduos que tem um olhar sobre ele que se difere a partir do momento que é 

analisado. 

                                                           
6 Fonte: Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf. Acesso em 16 de novembro de 2017.  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
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Se for pensando a faculdade como uma prática, um rito exercido na sociedade 

seu significado está na função de preparar os estudantes a estarem aptos ao mercado 

profissional, mas também de despertar para o conhecimento crítico social. Utilizando 

desta perspectiva iniciaremos esta discussão na perspectiva de considerar os 

significados da passagem dos estudantes na universidade e suas dimensões.  

 

É o próprio fato de viver que exige as passagens sucessivas de uma sociedade 

especial a outra e de uma situação social a outra, de tal modo que a vida 

social individual consiste em uma sucessão de etapas, tendo por término e 

começo conjuntos da mesma natureza (...) A cada um desses conjuntos 

acham-se relacionadas cerimônias cujo objetivo é idêntico, fazer passar um 

individuo de uma situação determinada a outra igualmente determinada” 

(GENNEP,1977, p.24). 

 

 

A entrada da universidade é um rito de passagem cujo estudante tem 

expectativas de como irá ser, os símbolos que podemos dizer que definem um ambiente 

na universidade. Se examinarmos cada evento como características que definem a 

universidade em si, estaremos abordando momentos que definem a construção da 

identidade desse estudante, encontraremos as expectativas, levadas em consideração a 

passagem dos agentes dessa pesquisa.  

Os egressos têm por trás de seus rituais de passagem várias etapas e dentro 

destas etapas existem outras camadas com seu próprio significado, ou seja, ao pensar 

em cada etapa como peça que compõe um único modelo compreendemos a necessidade 

de visar esse olhar micro não esquecendo que cada etapa é singular com seu próprio 

modelo a ser analisado.  

Sobre a formação docente e suas várias etapas, podemos interpretá-los nas suas 

variações em cada etapa dessa trajetória, podemos entender todo o processo observado 

como, por exemplo, a entrada da universidade como um rito de contágio, positivo e 

indireto, pois o indivíduo passa por uma etapa no caso, o “Enem”, e o “Sisu”. O elo para 

poder entrar na universidade, e o resultado a transição para a entrada efetiva, têm no 

mesmo modo, pensar a saída da universidade com as mesmas características tendo os 

ritos contágio positivo e indireto, o indivíduo passa pela cerimônia da “colação de grau” 

para receber o diploma como processo de finalização, sinalizando sua saída da 

universidade e positivo, pois o indivíduo tem a conscientização de que a sua formação 

lhe dará um título para a entrada no mercado de trabalho. Os rituais têm significados 

dependendo do local em que se realizam e esses mesmos rituais como observado 

anteriormente se complementam.  
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Os rituais de passagem são divididos em categorias de “separação” e de 

“agregação”. O primeiro é o “mundo anterior” que o indivíduo está antes do ritual e o 

segundo é o “novo mundo” aquele que o indivíduo está depois do ritual. Para essa 

mudança acontecer é necessária uma fase de adaptação, para depois ter uma fase de 

“agregação” em que o indivíduo finalmente faz o ritual para entrar no “mundo novo”. 

Ao ser perguntado sobre sua entrada no meio profissional, os egressos apontaram as 

seguintes descrições7 apontando que a passagem é marcada por algo “concreto” que 

serve como limite, sendo estes, o espaço em que está sendo feito o ritual classificados 

como “sagrados”, “profano” ou “zonas neutras”, estas, não significando “bom” ou 

“ruim”. 

Observa-se essa passagem ao “novo mundo” nos dados copilados: 

 

 “Formei fui chamada no concurso do estado e comecei a trabalhar numa 

escola particular.” Lucia 

 

“Através de curso público” Ronaldo 

 

 “Através de concurso público” Joana 

 

“Passei de concurso duas vezes a primeira vez foi de agente penitenciário no 

qual trabalhei durante dois anos, depois fiz um concurso para ser professora 

no Espírito Santo e passei, local que agora estou trabalhando.” Catarina 

 
“Fui aprovada 2 vezes na SEEDUC-RJ, pude assumir apenas uma vez (a 

primeira aprovação eu estava no 4º período), concluí em 2014 e em 2015 

estava dando aula de Sociologia na rede pública estadual” - Fernanda 

 

 

 

Os egressos apontam o concurso público para professor no nível médio como 

forma de entrada no meio profissional. Contudo, a entrada no mercado de trabalho por 

meio de concurso está limitada àqueles que conseguiram entrar até 2015, depois deste 

ano, em decorrência da crise financeira, em especial no Estado do Rio de Janeiro, não 

há dados de outros egressos terem passado em concursos uma vez que não se abriu 

edital para professor efetivo do Estado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro.   

Portanto, o concurso é uma das passagens de iniciação, mas não a única, visto 

que os docentes podem dar continuidade a trajetória acadêmica na entrada de mestrado 

ou como também fazer outra graduação, seja relacionada à área de educação ou não.   

                                                           
7 Trecho tirado do questionário feito com os egressos do curso de Ciências Sociais de Campos dos 

Goytacazes. 
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Notaremos a entrada dos egressos na universidade como o ponto de adaptação 

necessário para a entrada para o mercado de trabalho. As respostas analisadas entram 

em concordância com as informações coletadas na coordenação, informações coletas de 

todo o trajeto realizado pelos egressos desde o início do curso até 2017-1. Esses dados 

serão amplamente analisados no capítulo seguinte. 

Neste ponto, traçaremos outro passo na trajetória onde é identificado o lugar da 

universidade no ritual de passagem para os egressos onde há uma fase de adaptação, a 

universidade como ponto intermediário entre o período antes de entrar nela e o depois.  
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CAPÍTULO II - DE DISCENTE À DOCENTE, O “MUNDO ANTERIOR” EO 

“NOVO MUNDO”. 

  

 

Os “sistemas simbólicos” como instrumentos de 

conhecimento e de comunicação, só podem exercer um poder 

estruturante por que são estruturados (BORDIEU, 1984, p-9). 

 

Interpreta-se os egressos como aqueles que passam pelo ritual e as simbologias 

que são criadas na trajetória.  

Examinaremos alguns dados disponíveis sobre os egressos na própria 

coordenação do curso de Ciências Sociais – licenciatura da Universidade Federal 

Fluminense da UFF, em Campos dos Goytacazes e as respostas recolhidas pelos 

ingressantes por meio de aplicações de questionários, e-mails e rodas de conversa sobre 

educação. 

Na Tabela 1 dos Egressos do Curso de Ciências Sociais – Licenciatura 

Uff/Campos a um pré-levantamento organizado pela coordenadora do curso, no qual foi 

atualizado para complementar este trabalho. Contabiliza realizações que os egressos 

tiveram ao longo de sua trajetória acadêmica e foi com a base nessa tabela onde 

constam os nomes dos estudantes  formados por ser semestres que pude obter o 

quantitativo dos egressos até 2017-1, tendo informações sobre seu acesso ao mercado de 

trabalho e a continuidade na academia. Tendo como base o pré-levantamento que pude 

refazer a tabela acerca das bolsas e formação dos egressos baseada nos anos: 

 

Tabela 1. Realizações dos egressos divididas por anos. 

 

 
Ano de 
encerrament
o 2013 

Ano de 
encerrament
o 2014 

Ano de 
encerrament
o 2015 

Ano de 
encerrament
o 2016 

Ano de 
encerrament
o 2017 -1 

Bolsa PIBID X 2 3 8 9 

Bolsa PROAES 
desenvolvimento 
acadêmico X X 2 5 2 

Bolsa FAPERJ 2 X X 1 X 

Bolsa PIBIC 2 X 1 1 1 

Bolsa Extensão 1 X X 1 X 

Outras 
Experiência na 
docência/monitori
a 2 5 X 1 1 
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Outras 
Experiência 
docência/ 
Fundamental X 1 2 1 X 

Outras 
Experiência na 
docência/tutor X 1 X X X 

Outras 
Experiência na 
docência/Pré-
Vestibular 3 X 2 2 2 

Outra Graduação 5 13 9 1 1 

Pós-Graduação 
(Lato-sensu) 2 3 1 1 X 

Mestrado 
(cursando) 4 5 1 1 2 

Doutorado 
(cursando) 2 X X X X 

Aprovação em 
Concurso Público 
Ensino Médio na 
área de formação 9 12 3 X X 

Colégio Particular 3 1 2 X 2 

      

Total de alunos 
formados por ano 9 17 14 12 17 

      
 Tabela I: Reelaboração Caroline Rodrigues em agosto de 2017. 

 

A tabela acima foi realizada a partir de dados copilados encontrados na 

coordenação e foi realizada desta forma para melhor observação sobre a distribuição dos 

egressos em cada modalidade pesquisada. Ao todo foram 69 egressos do curso de 

licenciatura de ciências sociais que se formaram na Universidade Federal Fluminense de 

Campos dos Goytacazes. 

 A turma de 2013 é de egressos que perpassaram a trajetória acadêmica da 

primeira grade curricular montada. No entanto, apesar de ser não ser considerado na 

pesquisa por não ter passado de forma completa pela grade curricular estudado, em 

2012 foi o ano que ocorreu a primeira conclusão do curso de licenciatura da 

UFF/Campos cujos egressos, totalizando dois, fizeram bacharelado na UENF e vieram 

para a complementação pedagógica. 

Observa-se com base na tabela um porcentual alto de aprovados em concursos 

públicos ao todo foram 24 aprovados entre nos anos 2013,2014 e2015 sendo os anos 

2013 e 2014 o foco desta porcentagem alta (não foram considerados aqueles que 
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esperam a nomeação ou convocação) diferentemente dos anos seguintes. Em escolas 

particulares o número cai para 8 e sua é distribuição é baixa sendo no máximo 3 no ano 

2013. 

A partir de 2014 vem o aumento do número de estudantes da licenciatura que 

optaram por obter o bacharel em Ciências Sociais em relação à graduação em outra 

área, três optaram por fazer a segunda graduação em história, quatro em Psicologia e 

uma pedagogia sendo no total 29 egressos. Dentro deste número 13 egressos estão 

localizados em 2014 e 9 em 2015. Há no instituto uma porcentagem alta de egressos na 

pós-graduação. Os egressos que optaram por fazer mestrado somam 12 no qual 3 já o 

concluíram. 7 optaram por fazer pós-graduação Lato Sensu e dois estão fazendo 

doutorado. 

Ao chegar às bolsas acadêmicas, repararemos sua distribuição ao longo dos 5 

segmentos tabelados. A distribuição é feita não pela quantidade de bolsas que um 

egresso já teve e sim se o egresso já teve uma bolsa. Dos 5 tipos de bolsa,  9 egressos 

tiveram a bolsa PROAES. Bolsa própria da universidade que engloba bolsas 

socioeconômicas e acadêmicas, das bolsas de Extensão, uma bolsa gerada a partir de um 

curso de extensão que possa disponibiliza-la foram encontradas 2 bolsistas, na bolsa 

FAPERJ, oferecida pelo estado do Rio, são 3 bolsistas e a bolsa PIBIC, disponibilizada 

a partir de um programa institucional que estimula a iniciação cientifica, são 5 bolsistas  

e por fim a bolsa PIBID bolsa de iniciação a docência  no qual destaca-se  pelo grande  

números de bolsistas no total 22 e no propósito da mesma.  

 

Tabela 2. Quantidades de bolsistas PIBID por ano 

 

 

Tabela II:  Caroline Rodrigues em agosto de 2017. 

 

Ano de
encerramento

2013

Ano de
encerramento

2014

Ano de
encerramento

2015

Ano de
encerramento

2016

Ano de
encerramento

2017 -1

Bolsa PIBID 0 2 3 8 9

quantidade de bolsistas por ano

Bolsa PIBID
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID8 tem o seu 

diferencial por ser voltada a valorização da docência. O objetivo do programa é fazer o 

estudante ter um olhar diferenciado sobre as salas de aulas e desta forma valorizar a 

importância de ser docente. Como este tipo de bolsa é voltado somente para a docência, 

a condição de poder concorrer à bolsa é estar cursando a titularidade de licenciatura. 

Assim, apontamos a bolsa, o fato de ser a única que tem como obrigatoriedade a 

titularidade de licenciatura. Atualmente o PIBID compõe um dos pontos principais de 

valorização da licenciatura e da própria profissão docente.  

Anteriormente ao desenvolver as atividades acadêmicas que os egressos 

realizaram em forma de pesquisa analisando as bolsas disponíveis, o PIBID entra na 

análise como uma categoria simbólica, pelo fato de trazer o  diferencial da valorização 

da  profissão.   

Temos, porém outras modalidades acadêmicas, como o estágio obrigatório 

responsável por inserir os estudantes na sala de aula. Na primeira grade curricular do 

curso tinha no total 4 estágios obrigatórios que eram realizados nos 4 últimos períodos. 

Já na segunda grade curricular de 2016-2 o estágio cai para 3 estágios nos últimos 3 

períodos, isso se deve ao reajuste não somente ter mudado a ordem das disciplinas, mas 

também trouxe disciplinas novas para a grade tais como a Sociologia da Educação, a 

Prática Educativa III e as Oficinas de Textos I e II. Desta forma optou-se por eliminar 

um estágio.  

Outras modalidades que também possibilitaram essa vivência em valorizar e 

estar na sala de aula antes de se formar são: Monitoria, bolsa fornecida pela faculdade 

que tem como objetivo dar ao estudante a experiência de como é o ensino superior. No 

estágio obrigatório  os egressos dispõem de experiência diferenciada. Há egressos que 

tiveram a possibilidade de ministrar no ensino fundamental, algo que normalmente não 

é possível, pois, o ensino de sociologia se dá no ensino médio, porém há escolas 

particulares que aderem a sociologia em seus currículos. Ao todo 4 egressos tiveram na 

sua trajetória essa experiência. Com relação a Tutoria, houve uma bolsa fornecida pelo 

CEDERJ9 no qual é realizada à distância para os estudantes conveniados.  

                                                           
8 O PIBID é um programa de bolsa de iniciação à docência financiada pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES) criado em 2007. Este projeto visa a melhoria da formação 

docente mostrado possibilitando os alunos a entrada na escola além do estágio obrigatório. 
9 O CEDERJ é um consórcio formado por seis universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ; UENF; UNIRIO; UFRJ; UFF; UFRRJ) e um centro universitário (CEFET-RJ) em parceria com a 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, por intermédio da Fundação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/UERJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/UENF
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNIRIO
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFRJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFF
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFRRJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_universit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/CEFET-RJ
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A última modalidade que traz outra experiência na docência é o pré-vestibular, 

forma 9 egressos que participaram deste projeto fornecido pela faculdade. O pré-

vestibular é um projeto comunitário que beneficiam estudantes das escolas ao redor e os 

estudantes da faculdade que em a oportunidade de ter um contado com uma dinâmica 

mais intensa que é um pré-vestibular, diferentemente de dar aula nas escolas. 

Repara-se nas múltiplas possibilidades e caminhos da trajetória acadêmica neste 

ciclo de papéis sociais que circulam no ritual de passagem: estudante (estudante 

universitário) - docente (docente no ensino médio), nestas variadas respostas 

encontradas como pesquisador (realizando pesquisa), temos o ritual de passagem com 

várias interrogações que dizem respeito ao significado obtido pelos egressos, tais como: 

de que maneira um estudante que agora volta para a sala de aula como docente observa 

esse novo “papel social”? Como a formação de educador mudou a maneira deste 

profissional de ver a sala de aula? Como o curso vem contribuindo para esse ritual de 

passagem de aluno a professor mediante as narrativas de seus atores?  

Na tentativa de responder tais reflexões foi realizado um roteiro de entrevistas de 

perguntas abertas nos quais os egressos do curso de Ciências Sociais de licenciatura 

responderam ao todo 11 perguntas relacionadas à sua experiência acadêmica e 

profissional, o questionário foi respondido virtualmente, foram enviados por email, 

facebook e whatzapp.  

Temos por meio do questionário 5 respostas a serem analisadas de 18 

questionários mandados. Foi enviada essa quantidade pela necessidade de que somente 

aqueles que fizeram licenciatura e estão trabalhando atualmente nesta área 

respondessem. Por tanto, nem todos aqueles que passaram em concurso estão no 

momento da pesquisa lecionando, alguns optaram por continuar a trajetória acadêmica 

fazendo pós-graduação latu sensu, mestrado ou doutorado.  

Quem são os egressos? Quantos estão atuando como professores do Estado? 

Sobre quem estamos falando? 

De acordo com as habilidades apresentada no Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Ciências Sociais da UFF/Campos (2016) se espera dos egressos: o 

                                                                                                                                                                          
CECIERJ. O objetivo é oferecer cursos de graduação a distância, na modalidade semipresencial para todo 

o Estado do Rio de Janeiro. 
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domínio das técnicas de pesquisa, a capacidade para processar e refletir conhecimento 

adquirido, e a capacidade de analisar as complexidades de ser um docente10.  

Dos cinco entrevistados: quatro são mulheres e um é homem. Entre as mulheres: 

duas estão fazendo mestrado e um faz pós-graduação e três trabalham na SEEDUC, um 

trabalha em escola particular, o homem trabalha na SEEDUC, classificando da seguinte 

forma: 

Tabela 3: Análise das respostas do roteiro de entrevista. 

 

Egressos Docente Efetivo da 

SEEDUC 

Escola Particular Pós-Graduação 

Catarina X  X (Lato sensu) 

Lúcia X  X (Mestrado) 

Fernanda X  X (Mestrado) 

Joana  X  

Ronaldo X   

 

Tabela III:  Caroline Rodrigues em agosto de 2017. 

 

Abaixo estão listadas algumas perguntas respondidas do questionário para 

podemos então observar as interrogações. Vale ressaltar que a análise será realizada 

buscando compreender as expressividades de cada egresso entrevistado e as passagens 

de seus diferentes rituais. As respostas para essas interrogações vão além das aqui 

mencionadas:  

Quanto ao serem interrogados acerca da forma como descrevem seu ritual de 

passagem de discente a docente: 

 “Eu já era professora antes de entrar na faculdade. Catarina 

  

“Enquanto discente eu já era docente - atuei no PVC da UFF com literatura 

brasileira nos anos de 2013 e 2015. Porém ensino médio é diferente, posso 

dizer que é sempre aprendizado, estou desde 2015 aprendendo e 

experimentando, vendo o que deu certo e tentando fazer a aula mais 

dinâmica, levo músicas, charges, vídeos, questões de vestibular, mesclo com 

literatura brasileira, levo filmes, desenhos animados, falo de exemplos de 

Campos, faço rodas de debate... eu tento fazer o melhor mesmo sem 

estrutura. Ah! E tenho seguido a linha de não fazer "provas", tenho buscado 

que eles escrevam façam bons textos, ao invés de decorar conceitos, como 

disse Gabriel o Pensador: "Eu to aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou 

será que é pra sentar me acomodar e obedecer?", eu acho que estão lá para 

                                                           
10 Fonte: Projeto Pedagógico do Curso. Coordenação do Curso de Ciências Sociais – licenciatura. 

Universidade Federal Fluminense: Campos dos Goytacazes, 2 semestre.2016. 
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aprender, desconstruir e despertar a imaginação sociológica! Então eu tento”. 

Fernanda 

 

“Tranquilo, feliz, animador, empolgante” – Lucia 

 

“Processo difícil e árduo” – Joana 

 

“No começo me preocupei, mas depois fui me adaptando” - Ronaldo 

 

 

A respeito da forma como observam a sua formação:  

 

“Excelente” - Catarina 

 

Foi muito boa, meus professores tinha vivência de sala de aula então 

mostravam a realidade, onde o estágio docente obrigatória também ajudou 

muito. Posso dizer que a UFF PUCG tem formado bons professores. 

Fernanda 

 

“Maravilhosa” - Lucia 

 

“Foi muito boa” - Joana 

 

“Considero que minha formação foi boa, embora tenha deixado algumas 

lacunas” - Ronaldo 

 

Quando interrogados a respeito de quais teorias ensinadas na faculdade utilizam 

na escola e como: 

  

“Utilizados livros didáticos, porém sempre faço a transposição lembrando da 

maneira que fui ensinada na universidade” - Catarina 

 

“Eu aproveito muito minha vivência em escola e na faculdade para aplicar na 

minha salada aula, são várias teorias, mas posso citar a do Etnocentrismo, 

Relativismo, Evolucionismo Cultural, Teoria das Raças, Anti e Anti Anti-

relativismo, Contratualistas... são muitas! Sempre abordo esses temas - 

dentro do currículo mínimo - e faço a mediação com exemplos e uma 

linguagem mais acessível a eles, também levo os autores para eles 

conhecerem, trabalho na linha Temas/Teorias e Conceitos.” - Fernanda 

 

“Uso principalmente as teorias dos autores clássicos da sociologia, Max 

Weber, Karl Marx e Émile Durkheim durante as aulas no ensino médio.”-  

Lucia 

 

“Várias. Por meio dos conteúdos ministrados em aula.” - Joana 

 

“A maioria, porém, é feita a transposição didática” - Ronaldo 

 

E quando interrogados acerca de sua primeira impressão na sala de aula: 

 

“Um total estranhamento pelo número de estudantes e as condições das salas 

de aulas” Catarina 
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Fiquei um pouco assustada, achava que não sabia lecionar, mas no preparo 

das aulas, vi e aprendi a ser professora, como disse Dubet, a gente aprende 

fazendo” Fernanda  

 

Amo estar com os jovens, ensinando e aprendendo com eles” Lucia 

 

“Ótimo”. Joana  

 

“Eu me senti despreparado no início, com o tempo fui me adaptando”. 

Ronaldo 

 

 

Observando as análises temos 5 diferentes respostas que se complementam e nos 

permitem contemplar  sobre o significado de suas respostas.  

A profissão docente como um grupo social e suas funções como educadores, 

pode-se dizer então que os docentes ocupam uma posição importante no interior da 

sociedade, pois são os que unem esses saberes que a sociedade produz e a 

“reproduzem”. Para compreender melhor esse lugar “estratégico” em que o professor 

está e como essas produções de saberes sociais se colocam, Tardif (2013) analisa os 

processos de produção como fenômenos de uma sociedade que necessita de um modelo 

de formação legitimada.  

O egresso entra no ritual de passagem para entrar nessa estrutura e para se 

mantiver nela o docente sempre deve renovar os seus saberes para manter sua posição 

na sociedade.  

A legitimação, do sentido a trajetória acadêmica como ritual, na medida em que 

é reafirmada pelo poder simbólico que exerce. Conceito elaborado por Pierre Bourdieu 

(1989) nos traz como poderes existentes na sociedade se legitimam. Um poder que se 

entrelaça na sociedade invisivelmente, que só é exercido com o apoio daqueles vivem 

nela. 

 poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só 

pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber 

que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem (BOURDIEU, 1989, 

p. 7). 

 

Segundo o autor, esse poder simbólico que se dá por meio dos sistemas 

simbólicos existentes na sociedade, é construído socialmente. Os símbolos, necessários 

para uma sociedade, são, aqueles que sem o mesmo a sociedade em si não pode se 

perpetuar, tais como a língua, a arte, a cultura que aquela sociedade pratica, e por fim, a 

religião, onde se costuma se centrar a base moral vigente daquela determinada 

sociedade. Para “prosperar” as representações desses pilares devem ser entrelaçar para 
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contribuir com a produção e reprodução dos costumes e morais sociais vigentes. Os 

símbolos se tornam o intermediário no convívio social.  

Nesse sentido, o docente é reconhecido na medida em que pode comprovar o seu 

ofício de maneira acadêmica. Neste caso, a universidade funciona como um sistema 

simbólico que possibilita a entrada “invisível” desse poder para legitimar seu título. 

Como percebemos pela análise do quadro grande maioria entra no mercado de 

trabalho por concurso, dos que escolheram também seguir a trajetória acadêmica ocorre 

ao entrar em outros cursos, ou seguir o curso de Ciências Sociais - bacharelado ou o 

próprio mestrado. Independentemente de qual seja, esses rituais continuamente se 

reafirmam e colocam esse indivíduo na sociedade. Estas análises se tornam de grande 

importância para compreender como esse sujeito se vê como ser social de uma 

sociedade. 
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CAPÍTULO III: A teoria na prática: os desafios de um Ritual de 

Passagem 

 

Nesse capítulo são mostradas as complicações de ser fazer um roteiro de 

entrevista com respostas em aberto. A pesar de ter sido enviado dezoito questionários 

somente cinco responderam e com este contratempo veio o desafio de entender o que 

ocorreu. O capítulo será divido em dois tópicos, o 1- É uma correlação entre o mundo 

líquido de Bauman e a vida corrida encontra no meio acadêmico e pessoal dos egressos, 

o 2-Reflexão sobre as políticas públicas relacionadas à educação. 

 

3.1 O  CORRE- CORRE: O MUNDO LÍQUIDO DOS EGRESSOS  

 

De acordo com a teoria trazida por Bauman (2011) considerar a identidade dos 

egressos como algo fluido é compreender que seu tempo é de extrema importância para 

o seu constante movimento, e essa fluidez é um resultado de uma sociedade líquida. Ao 

entendermos o estado líquido em que nos encontramos, devemos pensar como são feitos 

os relacionamentos nessa sociedade, sua constante mudança não é feita para durar. 

O primeiro desafio encontrado na realização do roteiro foi à construção da 

mesma. Temos aqui a decisão de ver o que os atores pensam sobre sua formação na 

pesquisa já iniciada. 

A ideia inicial era explorar os dados obtidos da coordenação e vê-los sob a 

perspectiva de um ritual de passagem, temos no primeiro capítulo a comprovação de 

que possível observar a trajetória acadêmica como ritual, mesmo que não fosse possível 

verificar todas as múltiplas camadas que existem em cada circunstância observada. 

É-nos interessante neste momento verificar os dados obtidos e ir diretamente ao 

objetivo da pesquisa para entender como os sujeitos se sentem na sua trajetória. Ao 

afirmar essa necessidade a construção do roteiro foi iniciada, e era necessário que as 

respostas fossem abertas para ser possível obter as informações de maneira mais 

completa e pessoal possível e também era de vital importância que as perguntas fossem 

sucintas para ter uma maior possibilidade de serem respondidas, para chegar a esta 

margem foi limitado 11 perguntas para o questionário. 
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Ao chegar nesta etapa foi a vez de procurar a coordenação para obter 

informações e contatos dos egressos para enviar o roteiro. Chegamos à última fase e o 

maior problema encontrado, que os egressos responderam. 

Os questionários foram enviados via - email, whatsapp,facebook porém logo 

começaram a vir respostas negativas ou quando viam respostas afirmativas não 

respondiam o questionário. O pedido foi feito da seguinte forma: 

 

Boa noite, meu nome é Caroline e estou te enviando um pequeno 

questionário por e-mail que estou aplicando para a minha monografia para 

aqueles que fizeram licenciatura na UFF/Campos. Obrigada!! 

 

“Caroline, boa noite! Pedimos desculpas pela demora. Mas estamos 

enrolados e queríamos responder com cuidado e atenção. Obrigada por nos 

avisar” Joana e Rodrigo. 

 

“Só posso depois de quinta-feira tem problema ser nesta data? Por que caso 

contrário, peço desculpas, tenho que resolver algumas coisas importantes do 

mestrado.” Maria 

 

“Só vi o seu email agora, já irei responder” Fabiano. 

  

“Vou responder sim, é que o trabalho tem me mantido ocupada” Bianca 

 

 

Nas respostas positivas vieram o alívio e logo depois a preocupação. Em todos 

os casos procurou-se tentar todos os meios disponíveis para encontrar os egressos e 

mesmo com lembretes os questionários não foram respondidos. Alguns alegaram 

estarem ocupados seja devido ao trabalho ou mestrado e não responderam ao 

questionário. A correria sentida nas respostas dadas foi o que deu início a este capítulo: 

O corre-corre: o mundo líquido dos egressos, um ritual que percorre a passagem do 

ritual de margem para a agregação ao buscarem consolidar a formação docente. Como 

destaca Bauman (2011): 

 

“Em primeiro lugar, a passagem da fase "sólida" da modernidade para 

a "líquida" - ou seja, para uma condição em que as organizações 

sociais (estruturas que limitam as escolhas individuais, instituições 

que asseguram a repetição de rotinas, padrões de comportamento 

aceitável) não podem mais manter sua forma por muito tempo (nem se 

espera que o façam), pois se decompõem e se dissolvem mais rápido 

que o tempo que leva para moldá-las” (BAUMAN, 2011, p-7). 

 

A falta de respostas dos egressos deu a perspectiva de compreender como estão 

esses egressos depois de sua formação. Se pensarmos na ideia desse antropocentrismo 
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moderno em que a falta do tempo ou podemos dizer a lotação do tempo que dispõe 

carrega um fardo preocupante nessa população, temos aqui o indivíduo moderno.  

O docente no seu caráter profissional tem sua peculiaridade, pois, para continuar 

no trabalho lhe é necessário renovar seus saberes aprendidos. Tardif (2013) menciona 

em seu texto a importância dos saberes práticos, entrarem em conjunto com os saberes 

acadêmicos, pois, só dessa forma o docente consegue seu lugar estratégico como 

docente.  

Toda essa percepção vem na tentativa de entender a fase final do ritual, o 

docente, este, num mundo de liquidez passa a ter mais um obstáculo para se 

movimentar, a profissionalização. Este fato não é algo exclusivo da docência, porém, 

são poucas as profissões em que o profissional tem que constantemente se provar para 

continuar no mercado de trabalho, pode-se comparar os professores como híbridos, 

aqueles que usam da sua constante renovação de saberes para se solidificar no seu meio 

de trabalho. “obcecada com a firmeza de suas fronteiras e com a segurança dos 

indivíduos que vivem dentro delas - enquanto é justamente essa firmeza de fronteiras e 

essa segurança da vida dentro delas que geram um domínio ilusório” (BAUMAN, 

2011,p.13). 

Nesta citação, Bauman (2011) fala da insegurança da população neste “novo 

mundo”, os medos do perigo as fazem querer se sentir seguras e esse processo gera um 

ciclo de insegurança e medo. A necessidade da legitimação da profissão é um meio de 

ter essa segurança deste conturbado mundo e isso traz um novo ritual como a entrada do 

mestrado e os ciclos da profissão. 

É fundamental interpretar a legitimação dessa trajetória com a necessidade de 

embasar o futuro da sua carreira docente. Torna-se intrigante observar a docência como 

carreira, dado que podemos compreender outros aspectos da profissão em que a 

trajetória acadêmica visa chegar. Huberman (1992) utiliza da abordagem de 

“sequências” ou “fases” para compreender as expectativas sociais ou da organização 

dos trabalhos entendendo as como fatores sociais. 

Temos a baixo 3 fases das 5 mencionadas por Huberman (1992). Mas, é 

importante destacar o quanto essas etapas nos ajudam a problematizar o ritual de 

passagem vivenciado pelo egresso e sua formação docente 

Entre 1-3 anos. A fase da experimentação, nesse momento o professor estar 

conhecendo o ambiente e se adaptando como professor. Está é a primeira fase, a entrada 

na carreira.  
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Entre os 2-3 primeiros anos de ensino, é um estágio definido por 

“sobrevivência” e “descoberta” da prática docente. É descrito como etapa do choque de 

realidade, a realidade do cotidiano da sala de aula.  

No período de 4-7 anos, professor se estabelece. Passa a ter, segurança em dar 

aula como também suas relações sociais estão mais definidas.  

As três primeiras fases são as que possivelmente os egressos estudados estão, 

temos aqui uma construção parcial do fim da trajetória estudada. Aqueles que passaram 

no concurso público estão limitados aos anos 2013, (4-7 anos), 2014, (3 anos), 2015,( 2 

anos), enquanto o colégio particular além das fases mencionadas, também se encontra o 

ano 2017( 1 ano).Situar os objetos em categorias não necessariamente faz com que elas 

continuem nela como algo sólido e imutável.Huberman (1992) A principal questão a ser 

discutida é fluidez moderna a qual perpassa a formação docente. 

Terminaremos com a complementação de duas perguntas respondidas pelos 

egressos. Concluem-se três pontos discutidos neste capítulo: a dificuldade de colocar 

em prática a pesquisa, a insegurança que o mundo liquido traz no magistério e a 

observação dos dois anteriores como uma etapa nesta complexa trajetória.   

Duas perguntas pertinentes à reflexão proposta, suas expectativas ao entrar e sair 

do curso, em seguida com suas respostas. Na primeira foi interrogado sobre as 

expectativas dos egressos ao entrar no curso: 

 

“As melhores” -  Lucia 

 

De muito conhecimento, aprender sobre a área, pois quando entrei não sabia 

muito bem o que era. Fui aprendendo as Ciências Sociais ao longo do curso e 

me apaixonando cada vez mais pela área -  Fernanda 

 

Não conhecia muito bem o curso, tinha a expectativa de me formar e de 

adquirir conhecimento – Ronaldo 

 

Entrei muito interessada pela política, encantei-me com a escola e com a 

antropologia -.Catarina 

 

Gosto de me envolver com política me pareceu o curso perfeito -.Joana 

 

 

Quanto às expectativas ao terminarem o curso, responderam: 

 
 “o meu termino foi um pouco corrido, mas deu tudo certo” - Lucia 

 

“De ser uma boa profissional, dedicada e engajada com as questões sociais. 

Queria ser professora. Então pensava em fazer o. meu trabalho da melhor 

forma para melhorar o mundo e fazer com que os jovens se conscientizem. 

Que eles são agentes de sua própria história, portanto eles devem acreditar 

nessa mudança e agir para que ocorra.” - Fernanda 
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“Seguir crescer profissionalmente e me aperfeiçoar” -Ronaldo 

 

“Ser uma boa docente e fazer valer meu juramento, pensar sempre na 

mediação dos conceitos.” – Catarina 

 

“Ser um bom profissional e continuar me especializando”- Joana 

 

 

 

Temos nessas duas perguntas, o início e o fim da trajetória estudada, as 

expectativas da entrada do ritual de passagem e a saída para o novo mundo. Exploramos 

as múltiplas camadas que existe nesta trajetória e a importância que é entender cada 

camada com seu significado em conjunto com outros símbolos constroem o ritual de 

passagem estudado.  

Nas palavras de Bauman: 

 

Incapazes de reduzir o ritmo estonteante da mudança, muito menos prever ou 

controlar sua direção, nos concentramos nas coisas que podemos, 

acreditamos poder ou somos assegurados de que podemos influenciar: 

tentamos calcular e reduzir o risco de que nós, pessoalmente, ou aqueles que 

nos são mais próximos e queridos no momento, possamos nos tornar vítimas 

dos incontáveis perigos que o mundo opaco e seu futuro incerto 

supostamente têm guardado para nós (BAUMAN, 2011, p-17). 

 

 

3.2 Dúvidas: as políticas públicas educacionais para a formação docente e a entrada no 

mercado de trabalho 

 

  Chegamos ao último tópico do trabalho, neste momento será discutido o final do 

ritual de passagem. Ao examinarmos a entrada para o outro mundo após o ritual de 

passagem para os egressos, chegamos à conclusão que o fim deste ritual pode ser na 

continuação de sua trajetória acadêmica ou a entrada para o mercado de trabalho seja o 

magistério ou não, temos também o desemprego. Independentemente de qual será o 

novo ritual ele trará seus próprios desafios e significados, porém, observar a saída do 

discente da graduação e sua entrada no magistério nos é interessante na medida em que 

finaliza toda trajetória acadêmica observada na sua área de formação. É pensando o fim 

da trajetória com a entrada no mercado no magistério que este tópico visa chegar.  

 Em 2016 o assunto relacionado à educação mais discutido no Brasil foi a medida 

provisória (MP) nº 746. Esta proposta se tornou lei nº 13.415 e foi colocada em prática 
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no dia 16 de fevereiro de 2017 e se tornou uma das maiores mudanças educacionais na 

atualidade no Brasil. Entre elas: a mudança na carga horária no ensino médio de 800 

horas para 1,4 mil horas, sendo esta, uma mudança gradual. As mudanças valem para as 

escolas públicas e particulares a que terão o prazo de cinco anos para se adaptarem, 

devendo assim aumentar a cada ano a carga horária até chegar a sua totalidade, para no 

fim a escola se tornar integral com a carga diária de sete horas por dia. A mudança do 

formato do currículo do ensino médio sendo divididas em cinco grandes áreas: 

Matemática, Ciências Humanas, Linguagens, Ciências da Natureza Formação Técnica e 

profissional. 

 Os currículos a serem utilizados pelas escolas devem estar de acordo com as 

normas das diretrizes estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 

que 60% serão de matérias obrigatórias a todos os estudantes e outros 40% os 

estudantes poderão escolher em qual área seguir entre as cinco grandes áreas, português, 

matemática e língua inglesa continuaram a ser obrigatório durantes os três anos do 

ensino médio independentemente de qual área escolher. Conteúdo das disciplinas como 

artes, educação física, filosofia e sociologia serão implementadas mediante a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), mas não é garantido a sua obrigatoriedade.  

Apesar de Bauman (2007) não estar se referindo sobre a atual situação 

educacional do Brasil, e sim do efeito que a aceleração que a modernidade liquida faz 

com o indivíduo, no entanto é essa aceleração, o medo desse chamado “progresso” e 

que vem ao encontro do contexto apresentado: 

 

 

O "progresso", que já foi a manifestação mais extrema do otimismo 

radical e uma promessa de felicidade universalmente compartilhada e 

permanente, se afastou totalmente em direção ao pólo oposto, 

distópico e fatalista da antecipação: ele agora representa a ameaça de 

uma mudança inexorável e inescapável que, em vez de augurar a paz e 

o sossego, pressagia somente a crise e a tensão e impede que haja um 

momento de descanso. (BAUMAN,2007, p-16) 
 

A lei como a lei nº 13.415 vem da Medida Provisória 746/16 por esse motivo 

não passou antes por debates com educadores ou especialistas de maneira geral, a 

disciplina sociologia, tem o perigo de ser retirada na grade curricular ficando numa zona 

incerta, discentes e o os docentes ficando em cheque se seu lugar fixo no mundo líquido 

poderia se desfazer.  
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  Esta situação, estabilizada quando a medida provisória se torna lei 13.415 têm a 

sociologia  nas normas da BNCC para o Ensino Médio (incerta por até o momento não 

ter sido apresentada). Por esse motivo, não se sabe como será ao certo o currículo 

obrigatório que as escolas deveram seguir. Temos aqui mais uma vez a liquidez e sua 

fragilidade. Neste momento, vemos uma série de acontecimentos que ocorreram 

paralelamente entre si e com poucos intervalos, isto mostra um forte movimento que a 

reforma educacional trouxe. São disputas ideologias tanto das disciplinas que podem ser 

retiradas da grade curricular como no caráter formador de como deve ser um docente e 

na maneira que devem lecionar. Ao descrever sobre o colapso do pensamento Bauman 

(2007): 

 

(...) o colapso do pensamento, do planejamento e da ação em longo prazo, e o 

desaparecimento ou enfraquecimento das estruturas sociais nas quais estes 

poderiam ser traçados com antecedência, leva a um desmembramento da 

história política e das vidas individuais numa série de projetos e episódios de 

curto prazo que são, em princípio, infinitos e não combinam com os tipos de 

sequências aos quais conceitos como "desenvolvimento", "maturação", 

"carreira" ou "progresso" (todos sugerindo uma ordem de sucessão pré-

ordenada) poderiam ser significativamente aplicados (Bauman, 2007, p-9). 

 

No período até o mês de junho de 2017 segundo os dados reunidos pelo próprio 

observatório do Plano Nacional de Educação (PNE), apenas seis etapas de um total de 

30 foram realizadas seja de forma parcial ou total. Essas etapas são construídas em 

parâmetro pelas diretrizes da PNE e são formadas a partir do sentido mais amplo na 

melhoria da educação desde a erradicação do analfabetismo até respeito na busca de 

valorizar a educação. Suas metas seguem a mesma prerrogativa, e entre elas as metas 

para a formação docente são umas das principais dentro da PNE, e a atual em destaque 

na medida em que é fundamental na construção da uniformidade de qualidade 

educacional no Brasil. O PNE é uma iniciativa que busca valorizar a educação e a 

formação dos professores, entre as metas a serem cumpridas está à formação docente e 

melhora na qualidade educacional do Brasil.11  

A formação docente tem como objetivo, qualificar o profissional na árdua tarefa 

de ensinar seus discentes. 

Nesta tarefa, a porcentagem de formação da Educação Básica que tem curso 

superior nos anos finais no fundamental na área que lecionam é de 46,9%, no Ensino 

                                                           
11 Dados referidos encontra-se na página: https://novaescola.org.br/conteudo/5353/governo-veta-artigo-

que-colocava-pne-como-prioridade-para-a-educacao-em-2018. 
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Médio com formação superior na área em que lecionam é de 54,9%, esses dados são do 

ano de 2016. Todas essas metas têm como prazo estabelecido na câmara, ter professores 

formados com nível superior em 100% 12 em 2024. Há uma preocupação em ter 

profissionais qualificados e legitimados por meio do ensino superior e teorizando com 

Bauman (2008), a necessidade de ter algo sólido reconhecido no mundo liquido, nos faz 

cada vez mais nos qualificar para mantermos nosso lugar no mercado de trabalho. E 

essa necessidade de se qualificar demanda qualidade profissional e aqueles que se 

responsabilizam para respondê-la: 

 Para ver se o planejamento está de acordo com as diretrizes é enviado para ser 

analisado e discutido para ser aceito pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Ao 

chegar à CNE o planejamento passará pelas modalidades que a correspondem, por 

exemplo: Aquela direcionada para o ensino médio será analisada pela bancada 

correspondente e ensino infantil idem e assim por diante. Essas etapas contem diretrizes 

próprias que fiscalizam os conteúdos de cada área, sua função é aprovar modelos que 

possibilitem aprendizagem dos estudantes de maneira que abrangem todos os assuntos 

considerados necessários. As ramificações aqui colocadas servem para mostrar como a 

proposta afeta toda a grade curricular nacional e o funcionamento das mesmas. 

  Com as observações feitas sobre os egressos e as preocupações no seu final de 

ritual temos aqui o cuidado de não começar outra trajetória a ser estudada. Os desafios 

do docente são de fato múltiplos e intermináveis. As problemáticas encontradas devem 

ser pensadas com reflexão e entende-las como mais um ponto desse mundo complexo 

que é a educação e como essas inseguranças vai perpassar o ritual de passagem desses 

egressos. Nas palavras de Bauman: 

 

Os laços inter-humanos, que antes teciam uma rede de segurança digna de um 

amplo e contínuo investimento de tempo e esforço, e valiam o sacrifício de 

interesses individuais imediatos (ou do que poderia ser visto como sendo do 

interesse de um indivíduo), se tornam cada vez mais frágeis e 

reconhecidamente temporários”. (BAUMAN, 2011 p8-9) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12  Fonte: Mec/Inep/DEED/Censo Escolar Elaboração: Todos pela Educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi um desafio descrever as inseguranças do mundo que se desfaz de maneira 

liquida e perceber, como esse mundo que se torna liquido é o meu sendo descrito, ter 

essa dualidade dentro de mim no meu ser pesquisadora e o meu ser como futuro egresso 

teve um impacto diretamente colocado na minha escrita, este trabalho foi realizado com 

essa dualidade dentro de mim e foi a partir dessa percepção que o trabalho foi feito. 

 Ao trazer algumas das principais preocupações atuais sobre a profissão docente 

na medida em que procuro trazer ao leitor como um ritual de passagem tem suas 

dimensões e suas complexidades, trouxe na minha realidade como futuro egresso, 

aquela que está fazendo esse ritual de passagem um olhar de pesquisador. 

Temos a observação dos modelos utilizados na UFF/Campos de maneira que sua 

observação é utilizada para mostrar a direção do caminho que os egressos passam em 

comum, observo os modelos curriculares como uma base no qual a universidade prepara 

o discente de caminhar. Na continuação, entrelaço os caminhos encontrados dos 

egressos e seus múltiplos destinos, temos nesse momento o núcleo do trabalho.  

Este trabalho tem como objetivo compreender a trajetória de discente a docente 

como um ritual, e ao utilizar a interpretação da trajetória acadêmica como ritual de 

passagem das etapas descritas por Van Gennep(1997) frente às etapas de  separação, 

margem e agregação, trago o conteúdo teórico que descreve a importância de  

compreender qual é a importância daquele ritual para aquele que a passa, pois, é desta 

forma que reconhecemos a importância do ritual em si. 

Na separação, temos a ruptura entre o discente para se torna docente, na margem 

são desenvolvidos os conflitos internos e a incerteza que o mercado de trabalho, sua 

saída de um mundo para outro. A experiência da passagem da última etapa quando o 

egresso percebe a agregação de todo o seu ritual de formação docente e de seu 

cotidiano, foi o meu ponto de ruptura ao pensar o meu lugar como futuro egresso e 

como está pesquisa faz parte da minha atual realidade. 

Este trabalho se tornou o meu ritual de passagem, foi na finalização deste 

trabalho que me fez sentir essa passagem transitória de ser um discente à docente, 

finalizo essa considerações com o desejo de que a minha pesquisa possa ser de ajuda 

àqueles que irão passar, ou passam pelos mesmos questionamentos de qual será o seu 

lugar futuramente no final do seu ritual de passagem. 
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ANEXO I – Roteiro com respostas em aberto 

 

 

De Discente à Docente 

Este questionário busca fazer coleta de dados sobre os formandos de Sociologia da 

Universidade Federal Fluminense para uma análise exploratória sobre a construção de 

sua formação docente. 

A pesquisa é realizada pela discente Caroline Rodrigues da Conceição orientada pela 

professora Andréa Paiva. 

 

Nome: 

ingresso e término 

Como você observa a sua formação? 

Você se lembra como era dividido as matérias da sua grade? 

Você observava diferenciação entre aqueles que faziam bacharelados e licenciados? Se 

sim de que maneira? 

Quais foram suas expectativas ao entrar no curso? 

Quais foram suas expectativas ao terminar o curso? 

Como foi sua entrada no meio profissional? 

Como foi a sua primeira impressão na sala de aula? 

Quais teorias ensinadas na faculdade você utiliza na escola? Como? 

Como você descreve o seu ritual de passagem de discente a docente? 
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ANEXO II -Fluxograma antes de 2016-2 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação do Curso de Ciências Sociais – Licenciatura da UFF/Campos, 2017. 
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ANEXO III – Fluxograma do Curso de Ciências Sociais – licenciatura da 

UFF/Campos a partir do segundo semestre de 2016. 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação do Curso de Ciências Sociais – Licenciatura da UFF/Campos, 2017. 

 

 


