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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa teve por objetivo apreender as representações sociais da formação pedagógica 
dos estudantes das licenciaturas diversas do Centro de Educação da UFPE. Partimos do 
pressuposto de que os estudantes dos diferentes cursos de licenciatura compartilhavam de 
uma representação social negativa e desvalorizada de formação pedagógica, como 
aprendizagem que pouco acrescentava à sua formação específica, sendo a desvalorização, no 
nosso pressuposto, decorrente do desprestígio social da profissão.  O referencial teórico-
metodológico adotado na pesquisa foi a Teoria das Representações Sociais de Serge 
Moscovici (1978), na proposta original do autor em colaboração com D. Jodelet. Trata-se de 
uma pesquisa de natureza qualitativa, abordagem que possibilita a identificação do universo 
de sentidos e significados que os indivíduos atribuem aos fatos e eventos estudados. O estudo 
tomou campo empírico o Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco-
UFPE. Participaram da investigação 185 estudantes matriculados em diferentes cursos de 
licenciaturas no 1º semestre de 2012. Eles estavam vinculados aos três turnos de oferta e em 
diferentes períodos de formação. Como procedimentos de coleta de dados, utilizamos: a 
associação livre de palavras e o grupo focal. Os dados foram tratados e discutidos à luz da 
Análise de Conteúdo de Bardin (2010), sendo as evocações provenientes da associação livre 
de palavras organizadas em campos semânticos (análise lexical) e os emergentes do debate 
realizado nos grupos focais organizados segundo as categorias temáticas. Os resultados da 
associação livre de palavras indicaram que as representações sociais dos estudantes das 
licenciaturas estão mescladas de elementos positivos e negativos para com a formação 
pedagógica. Percebemos que ora ela é vista de forma otimista, como sendo importante por 
direcionar o exercício profissional do professor, ora é contraproducente, centrada em 
reclamações quanto à falta desarticulação teoria/prática, falta de reconhecimento da profissão 
docente, descompromisso dos professores. Os resultados dos grupos focais revelaram uma 
representação social que dialoga com os achados das evocações livres. Nos grupos focais 
ficou evidenciado sentido compartilhado de formação pedagógica centrada em questões 
didáticas e metodológicas. Contudo, agregam novos elementos a essa representação quando 
associam as representações de formação pedagógica à importância da pluralidade e 
relacionamento entre cursos nas salas de aula, interdisciplinaridade, a desvalorização da 
formação pedagógica pelos professores dos centros específicos, além da desarticulação das 
disciplinas pedagógicas com a realidade social do aluno. O debate nos grupos focais, também 
permitiu identificar algumas diferenças nas representações sociais dos estudantes das três 
grandes áreas de formação: saúde, exatas e humanas. A pesquisa apontou a necessidade de 
estudos que busquem aprofundar as implicações da pluralidade de cursos e interlocução entre 
os estudantes das diferentes áreas; estudos que possam aprofundar a construção de 
representações e suas interferências nas práticas sociais dos professores licenciados que atuam 
na Educação Básica; além de investigações de cunho colaborativo que envolvam e favoreçam 
o trabalho mútuo entre os centros específicos e os de educação de modo a se buscar 
alternativas mais concretas que superem a dicotomia entre o específico e o pedagógico, ainda 
resistente e persistente na formação dos licenciandos.  
 
Palavras-chave: Formação Pedagógica - Representações Sociais - Estudantes -  
Licenciaturas. 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This research aimed to understand the social representations of pedagogical training of 
students of various degrees of UFPE Education Center. We assumed that students of different 
degree courses shared a negative and devalued social representation of pedagogical training, 
learning how they added little to their specific training, and the devaluation of our 
assumption, due to the social prestige of the profession. The theoretical and methodological 
research was adopted in the Theory of Social Representations of Serge Moscovici (1978), the 
original proposal of the author in collaboration with D. Jodelet. This is a qualitative research, 
an approach that enables identification of the universe of meanings that individuals attach to 
facts and events studied. The empirical field study took the Education Center of the Federal 
University of Pernambuco-UFPE. Participated in the investigation 185 students enrolled in 
various undergraduate courses in the 1st half of 2012. They were bound to supply three shifts 
and in different periods of training. As data collection procedures, we use: the free association 
of words and focus groups. Data were treated and discussed the light of Content Analysis of 
Bardin (2010), and the evocations from the free association of words organized into semantic 
fields (lexical analysis) and the emerging debate in the focus groups organized according to 
themes. The results of free word association indicated that the social representations of the 
undergraduate students are of mixed positive and negative elements towards teacher training. 
We realize that sometimes it is seen optimistically as being important for directing the 
professional teacher, now is counterproductive, centered on complaints about the lack 
dislocation theory/practice, lack of recognition of the teaching profession, teachers' 
disengagement. The results of the focus groups revealed a social representation that dialogues 
with the findings of evocations free. In the focus groups was evident sense of shared 
pedagogical training focused on educational and methodological issues. However, add new 
elements to associate this representation when the representation of pedagogical importance 
of the relationship between plurality and courses in classrooms, interdisciplinarity, this 
devaluation  pedagogical training by teachers of specific centers, and the disarticulation of the 
pedagogical disciplines with the social reality of student. The discussion in the focus groups 
also identified some differences in social representations of students from three major training 
areas: Health, Arts and Science. The research identified the need for studies that seek to 
deepen the implications of the plurality of courses and dialogue among students from different 
areas; studies to deepen the construction of representations and their interference in the social 
practices of licensed teachers working in Basic Education; beyond investigations involving 
collaborative nature and promote the mutual work between centers and specific education in 
order to seek alternatives more concrete exceeding the dichotomy between teaching and 
specific, yet resilient and persistent in training of undergraduates. 
 
Keywords: Pedagogical Training - Representations - Students - Undergraduate. 
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APRESENTAÇÃO  
 

Esta dissertação apresenta os resultados de uma investigação desenvolvida no Centro de 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cujo objeto de estudo foi a Formação 

Pedagógica nas representações sociais dos estudantes das licenciaturas diversas.  

A fim de atingirmos o nosso objetivo, utilizamos como aporte teórico-metodológico a 

Teoria das Representações Sociais do teórico Serge Moscovici na proposta original do autor e em 

contribuição de Denise Jodelet. As representações sociais, segundo Moscovici (2010), são 

estruturas dinâmicas e complexas que operam num conjunto de relações e comportamentos. 

Elas se ancoram em conjunto com os sistemas de crenças, valores, tradições e imagens do 

mundo em que estão inscritas, contudo essas representações podem mobilizar elementos 

novos que irão se ancorar naqueles já existentes, transformando-as.  

 Adotamos como campo empírico o Centro de Educação da UFPE. Os participantes 

compreenderam 185 estudantes das licenciaturas diversas, matriculados no 1º semestre de 2012, 

distribuídos em diferentes estágios de formação no curso e  em seus três turnos de funcionamento. 

O desencadeamento desta dissertação inicia-se com uma introdução, na qual apresentamos 

nossas questões de partida, objetivos e relevância do trabalho, além de situarmos o objeto: a 

Formação Pedagógica quanto à evolução histórica; fundamentos legais, bem como a produção 

científica nos trabalhos da ANPED, sobre a formação de professores numa interlocução com os 

propósitos desta pesquisa.  

Destacamos no primeiro capítulo a Teoria das Representações Sociais, sua gênese, bem 

como os principais conceitos que nos serviram de guia para a compreensão dos sentidos atribuídos 

ao nosso objeto de pesquisa pelos nossos participantes.  

No segundo capítulo detalhamos o percurso metodológico: o campo empírico, os 

participantes, os instrumentos de coleta, tratamento e análise dos dados, o contato com o campo 

de pesquisa e estratégias de aproximação dos sujeitos.  

No capítulo terceiro, trazemos os resultados da investigação e sua discussão à luz das 

representações sociais. Destacamos e analisamos os motivos da escolha profissional dos 

estudantes e o perfil socioeconômico do grupo, bem como apresentamos e discutimos os campos 

semânticos emergentes das evocações livres dos estudantes sobre o curso e as categorias 

decorrentes do grupo focal.  

Nas considerações finais retomamos nossas questões de partida e apresentamos uma 

síntese das respostas às nossas questões norteadoras, avaliando o percurso, indicando os avanços e 

limites, bem como as novas questões provocadas pela presente pesquisa. 
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No Brasil, há décadas que se discute a formação ideal ou necessária do professor da 

Educação Básica, numa demonstração de insatisfação para com os modelos formativos 

vigentes, principalmente,  nos cursos de licenciatura. No entanto, do amplo e continuado 

debate, não têm emergido propostas suficientemente robustas que ultrapassem o nível de 

recomendações sobre a necessidade de “sólida formação dos educadores”, da “integração de 

teoria e prática”, da “interdisciplinaridade”.  

No momento atual, em função dos graves problemas enfrentados no que diz respeito 

às aprendizagens escolares em nossa sociedade, que se complexificam cada vez mais, 

avoluma-se a preocupação com as licenciaturas, seja quanto às estruturas institucionais que as 

abrigam, seja quanto aos seus currículos e conteúdos formativos.  É no cenário desse debate 

em torno da formação de professores nos cursos de licenciatura que se insere esta pesquisa.   

O trabalho desenvolvido como professora da disciplina Políticas Educacionais 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica nos cursos de licenciaturas diversas, do 

Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), despertou o interesse 

em estudar o sentido da formação pedagógica para os estudantes de licenciatura. Entendemos 

e definimos formação pedagógica como aquela destinada à compreensão do fenômeno 

educacional, focalizando os fundamentos sociofilosóficos, históricos, psicológicos,  políticos 

e didáticos desse fenômeno. Essa formação vai além da ênfase na dimensão técnica do 

ensinar, pois articulada aos conhecimentos específicos, deve proporcionar ao futuro professor 

ampla compreensão do fenômeno educacional e condições para que o licenciando desenvolva 

sua profissionalidade ainda durante a formação inicial. 

A inquietação foi se manifestando mediante a observação em sala de aula do  

desinteresse e desvalorização por parte dos alunos, em face dos conhecimentos pedagógicos 

trabalhados nas disciplinas, sendo em muitos dos casos a ida ao Centro de Educação e  

estudos desses conteúdos tomados como um fardo para alguns alunos. Revelavam naquele 

momento se tratar de conteúdos utópicos e descontextualizados os trabalhados no Centro de 

Educação. Por outro lado, e em menor proporção, observávamos licenciandos que viam nesse 

espaço oportunidades para aprender e vivenciar o fazer docente, uma vez que para eles os 

conteúdos da formação específica pareciam insuficientes para enfrentar a realidade da escola 

básica. 

Outra constatação que fomos fazendo, a partir dessa nossa prática, foi a falta de 

identificação, de grande parcela desses alunos das licenciaturas diversas, com a docência, o 

ser professor. Apresentavam sempre em suas falas indícios de rejeição, devido ao desprestígio 
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e desrespeito para com a profissão de professor na sociedade atual, além de se referirem à 

desvalorização por causa dos baixos salários pagos aos professores. 

Em meio a essas impressões construídas na prática, verificamos que a formação 

inicial de professores vem se apresentando, ao longo das últimas décadas, como um campo de 

investigação que tem despertado interesse entre os estudiosos e pesquisadores educacionais. 

Esse tema vem sendo abordado sob diferentes olhares que focalizam políticas públicas, 

condições gerais de trabalho, identidade e valorização do docente, além dos aspectos 

pedagógicos que envolvem o currículo e a avaliação dos cursos. A seguir, trazemos alguns 

elementos que nos ajudam a compreender melhor a formação de professores nos cursos de 

licenciatura, problemática destacada nesta pesquisa.  

 

O específico e pedagógico nos cursos de  licenciatura 
 

Podemos dizer que a maior parte dos países, incluindo o Brasil, tem buscado 

implementar, em seus sistemas educacionais, reformas que visem ressignificar o processo de 

ensino, baseando-se nas competências necessárias para a formação cidadã e profissional, 

compreendendo profissão como uma construção social. Uma realidade dinâmica e 

contingente, calcada em ações coletivas, produzida pelas ações de atores sociais, no caso, os 

docentes. (VEIGA, 2006 p. 468).    

A história da formação dos professores no Brasil demonstra as diversas lutas 

ideológicas dos docentes por uma formação de qualidade identificada com as necessidades da 

prática docente, sendo as licenciaturas protagonistas de uma série de problemáticas que ainda 

hoje se apresentam no debate educacional como questões não resolvidas e que acompanham a 

licenciatura desde a sua criação.  

Saviani (2009), em estudo da evolução histórica da formação de professores no 

Brasil, divide em seis distintos períodos sua evolução. Para estudar essa trajetória, considera a 

articulação entre o pedagógico e as transformações da sociedade brasileira ao longo dos dois 

últimos séculos. Com base nas considerações do referido autor, condensamos os seis períodos 

em três sobre os quais comentaremos a seguir.  

O primeiro período, de 1827 a 1932, tem início logo após a independência do Brasil. 

O preparo para a formação de professores emerge com grande força, sendo instituída a Lei 

das Escolas de Primeiras Letras (1827). A referida lei determinava um ensino desenvolvido 

através do método mútuo, também conhecido como monitorial ou lancasteriano, que, segundo 
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Neves (2007), era um método com ênfase na disciplina, repetição e memorização, 

desfavorecendo o crescimento intelectual. O decurião (uma espécie de monitor, colaborador do 

professor regente) era responsável pela organização e ordem da escola e essa formação, custeada 

pelos próprios professores, nas capitais das respectivas províncias. 

O Ato Adicional de 1834 que instituiu as Assembléias Legislativas provinciais 

preconizou que a educação primária era responsabilidade das províncias e estas deveriam 

legislar sobre a instrução pública, ou seja, as províncias tinham o direito de criar 

estabelecimentos próprios, além de regulamentar e promover a educação primária e 

secundária. Todavia, nesse período, o acesso à escolarização era precário, tanto por falta de 

escolas, quanto de professores. Dessa forma, para atender as demandas de docentes, saíram os 

decretos para a criação das primeiras Escolas Normais.  

As Escolas Normais possuíam seu padrão de ensino focado inicialmente no ensino 

dos conteúdos que deveriam ser transmitidos às crianças, desprestigiando, dessa forma, o 

preparo didático-pedagógico desses professores. Tal padrão foi posteriormente reformulado, o 

que representou um ganho positivo para a formação, uma vez que aumentou o volume dos 

conteúdos curriculares anteriormente trabalhados e deu ênfase ao preparo dos professores nas 

questões práticas do ensino, de forma a expandir-se no país esse padrão de formação. Os 

reformadores admitiam que o ensino só poderia ser regenerador e eficaz com uma boa 

preparação de professores que incluía a instrução nos modernos processos pedagógicos e 

científico adequados às necessidades da vida atual. 

Essa formação, em seu processo inicial, parte da necessidade de preparar indivíduos 

para repassarem os conteúdos aprendidos através das escolas jesuítas à população geral, dessa 

forma, o acesso da população ao ensino é tomado como forma de ascensão social e acesso à 

cultura. Para Saviani (2009), essa concepção de educação enquanto cultura, poder e acesso à 

cidadania surgiu com os ideais republicanos, que tinham a educação como aliada na luta pela 

alfabetização e “conscientização” da população, que deveria conhecer seus direitos e deveres 

e exercer o seu direito ao voto. Tal entusiasmo pela educação também se afirmava devido ao 

crescimento industrial da época, que carecia de mão de obra que soubesse ler e fazer contas 

para trabalhar na indústria e no comércio.  

Contudo, após a primeira década republicana, há uma diminuição no padrão da 

Escola Normal, que foi sendo substituído por uma nova fase da educação, trazida pelo 

movimento dos Pioneiros da Educação, através do Manifesto (1932) que visava uma educação 

cujo objeto de pesquisa era o conhecimento adquirido pela experiência entre alunos, objetos e 

fatos, e não somente como transmissão e memorização de conhecimentos específicos. Os 
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pioneiros da educação acreditavam que uma sociedade democrática só seria construída através 

da educação. Assim, a educação é direito de todos e deve ser fornecida aos indivíduos de 

acordo com a sua capacidade biológica de compreensão escolar e não pela sua condição 

social, sendo respeitadas as diversidades e individualidades do sujeito, dando a oportunidade 

de reflexão e inserção na sociedade. 

O segundo período de 1932 a 1971 marca a implantação dos Institutos de Educação 

Superior e dos cursos de pedagogia e licenciatura, “pensados e organizados de maneira a 

incorporar as exigências da pedagogia. Buscava se firmar como um conhecimento de caráter 

científico” (Saviani, 2009 p. 146), uma vez que o foco dos estudos e pesquisas baseava-se na 

concepção positivista, cujo valor social e científico estava centrado naquilo que se pode 

experimentar, testar e provar enquanto verdade absoluta e imutável. 

“Os cursos normais, bem como os de licenciatura e Pedagogia, centraram a 

formação no aspecto profissional” (Saviani, 2009 p. 147). Essa postura resultou em uma 

formação construída e sedimentada nos moldes e parâmetros do tecnicismo industrial, 

baseado nas teorias de Taylor e Ford1. Tal concepção ditava normas e regras quanto à prática 

dos professores, contribuindo para que agissem como meros transmissores de conteúdos e 

executores dos projetos e objetivos políticos que visavam à manutenção do crescimento fabril 

que aquecia a economia brasileira. 

 Criadas para atender à necessidade de regulamentação do preparo de docentes para a 

escola secundária, as licenciaturas originaram-se nas antigas Faculdades de Filosofia, através 

do esquema três mais um (3 + 1), no qual as disciplinas de natureza pedagógica deveriam ser 

cursadas em um ano e as disciplinas de conteúdos específicos, em três. Como colocou Sheibe 

(1983 p. 36):   

 
A base predominante está no "3": é o bacharelado. A função do preparo do 
professor, nas palavras de Anísio Teixeira, ficou "residual". O título de 
Bacharel estava impregnado de distinção, ligando-se à tradição do 
profissional liberal, formado até então pelo ensino superior brasileiro. A 
licenciatura, atribuída através do curso de Didática, era algo perfeitamente 
dispensável, e porque·não dizer, em certo sentido, desprestigiante O curso de 
bacharelado tinha a duração de três anos e o de didática, um ano. 

 

                                                 
1De acordo com Bateman (1998), Taylor e Ford foram teóricos da administração que introduziram administração 
científica nas organizações industriais, ao qual enfatizava o estudo de métodos científicos que determinassem 
uma única e melhor maneira de completar as tarefas de produção. Tal abordagem enxergava o trabalhador como 
parte de uma máquina, sendo ignorados os fatores sociais e psicológicos destes, uma vez que os trabalhadores 
deveriam apenas cumprir o conjunto de rotinas e procedimentos determinados.  
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Esse clássico formato das licenciaturas privilegiava os conhecimentos específicos 

que gozavam de maior importância frente àqueles preocupados com as questões de natureza 

pedagógica. A dualidade persiste nos cursos de formação desses professores das licenciaturas 

diversas, cujos currículos desvinculam os conhecimentos específicos dos conhecimentos 

didáticos e da prática docente (SAVIANI, 2009). 

Diferentemente das licenciaturas em geral, o curso de Pedagogia visava à formação 

do profissional polivalente, voltada para as questões pedagógicas, o que a priori seria, 

segundo Saviani, a formação didático-pedagógica para atuação de primeira a quarta série. No 

entanto, sobretudo nos anos 1970, essa formação foi sendo descaracterizada, de algo mais 

generalista para formar o técnico em educação.   

O terceiro período compreende os anos de 1971 a 2006, marcado por três momentos 

diversos: ditadura militar, redemocratização e consolidação da democracia no país.  

Com o golpe militar de 1964, todo o projeto educacional brasileiro, sob forte 

influência norte-americana, converge para atender aos interesses do desenvolvimento 

econômico aliado à segurança do país. Com a Reforma Universitária, Lei n° 5.540 de 28 de 

novembro de 1968, a formação vai responder às demandas do modelo emergente: 

 

[...], com efeito, estavam preenchidos dois requisitos básicos para se 
constituir uma atividade com status de profissão: a necessidade social, isto é, 
um mercado de trabalho permanente representado, no caso, por uma 
burocracia estatal de grande porte gerindo uma ampla rede de escolas; e a 
especificação das características da profissão ordenadas em torno de um 
mecanismo, também permanente, de preparo dos novos profissionais, o que 
se traduziu no curso de pedagogia reaparelhado para formar, entre os vários 
especialistas, o supervisor educacional. (p.31). 

 

Em decorrência da Lei nº 5692/71 ficou preconizada a necessidade de  

aprimoramento "técnico" do professor, da sua eficiência e produtividade. A lei prediz a 

formação do professor em modalidades que devem ajustar-se às diferentes regiões do país, 

num sistema que prevê, pelo aproveitamento de estudos, adicionais, a progressividade dos 

níveis de qualificação desses professores. Ficaram instituídas as licenciaturas para formação 

de 1º e 2º graus, que se tornaram habilitações de curta e longa duração.  

   O final da década de 70 foi marcado pelo movimento de reformulação dos cursos 

de formação de professores no Brasil que, de início, privilegiavam os cursos de Pedagogia e, 

posteriormente, foi estendido  à reforma das licenciaturas, sobretudo devido ao conjunto de 

indicações apresentado pelo MEC, chamada de “Proposta Valnir Chagas”. A proposta 

determinava a criação das licenciaturas de 1º grau, chamadas de licenciaturas curtas. Essa 
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modalidade foi bastante criticada e encontrava resistência entre os educadores que entendiam 

que a proposta tinha como objeto apenas atender às demandas de professores para escola de 1º 

grau que fora ampliada naquele mesmo período, sem, no entanto, haver preocupação com a 

valorização do docente e suas condições de trabalho, reconhecidamente precárias.  

Como já afirmado, a partir da implantação da Lei 5692/71, um grande número de 

alunos adentrou no universo escolar em meio a uma estrutura que não estava preparada para 

assumir tamanha demanda. Dessa forma, houve a necessidade de contratação de professores 

nas diversas áreas de atuação, onde tivemos um número elevado de profissionais liberais 

(engenheiros, biólogos, advogados, arquitetos, médicos, etc.). Eles não possuíam 

conhecimento algum das teorias e práticas pedagógicas, mas apresentava um domínio no 

conteúdo de física, matemática, ciências biológicas, história, geografia, entre outros 

conhecimentos. Esse grupo profissional era ainda insuficiente para atender às demandas.  

Ainda nesse período, para atender às exigências da garantia de professores para  o 

ensino de 1º e 2º graus, o governo federal,  através do MEC,  autorizou a implantação das 

licenciaturas como cursos noturnos nas universidades federais. Esses cursos possibilitavam a 

formação aos trabalhadores que só dispunham do turno da noite para fazer a formação.  

Convém dizer que, com os cursos noturnos, ampliou-se o número de professores titulados, o 

mesmo não se pode afirmar em relação à qualidade dessa formação.  

Em 1983, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) realizou o Encontro Nacional 

para discutir o Projeto de Reformulação dos Cursos de Preparação de Recursos Humanos para 

a Educação, o que resultou num documento que sistematizava as exigências dos educadores 

para com a reformulação dos cursos de licenciatura do país. Conforme Brzezinski (1992 p. 

79), nele “encontram-se as exigências feitas ao Estado pelos educadores, consideradas 

fundamentais e indispensáveis ao desenvolvimento de propostas de reformulação de cursos”.  

As propostas de reformulação dos cursos de licenciaturas apontavam                   

a necessidade de superar os problemas e dicotomias existentes nesses cursos, sendo os mais 

visíveis aqueles relacionados à superação da dicotomia  teoria/ prática, ensino/pesquisa, 

refletidas no tratamento diferenciado para com os  alunos do bacharelado frente aos de 

licenciatura. Outro problema que persiste até os dias de hoje refere-se à desvinculação entre 

disciplinas específicas e pedagógicas, remanescente do antigo esquema três mais um, no qual 

essas disciplinas continuam justapostas ou sem articulação umas com as outras. Pereira (2006) 

adverte sobre o dilema  da persistente dicotomia específico/pedagógico na formação dos 

licenciandos, quando afirma:  
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A separação entre disciplinas de conteúdo e pedagógicas constitui-se em um 
dilema que, somado a outros dois – a dicotomia existente entre o 
Bacharelado e Licenciatura e a desarticulação entre formação acadêmica e 
realidade prática – contribuem para a fragmentação dos atuais cursos de 
formação de professores. (Pereira, 2006 p. 59) 

 

 No contexto de redemocratização do país muitas críticas foram dirigidas às 

universidades no que se refere ao desprestígio para com as atividades didático- pedagógicas e 

as de pesquisa. O que foi objeto de crítica há quase três décadas prevalece, ainda hoje, nas 

universidades que não têm assumido a formação de professores como prioridade, mas “como 

uma espécie de tarifa que ela paga para poder fazer ciência em paz” (Menezes apud Pereira, 

2006 p. 37). 

No final da década de 1970 até meados dos anos 1980, no contexto da abertura política 

da sociedade brasileira, iniciam-se os primeiros movimentos que propõem a reflexão e 

questionamentos em torno da função supervisora e demais especialidades no cenário 

educacional.  São difundidas, nesse momento, as teorias críticas que se propõem a explicar a 

educação a partir dos condicionantes sociais. No final dos anos 1980, com a redemocratização 

da sociedade, sobretudo devido à luta dos movimentos sociais em defesa da universalização e 

a qualidade da escola fundamental, as exigências por uma formação mais adequada do 

professor, se tornaram mais recorrentes  Conforme Mello (2000 p. 98): 

 

[...] pela modernização econômica, pelo fortalecimento dos direitos da 
cidadania e pela disseminação das tecnologias da informação, que impactam 
as expectativas educacionais ao ampliar o reconhecimento da importância da 
educação na sociedade do conhecimento.  

 

As reformas educacionais do início dos anos 1980  provocaram  discussões a respeito 

da reformulação dos cursos de Licenciatura, sendo, nos anos 1970, esses estudos voltados à 

dimensão técnica do processo de formação, a instrumentalização e métodos de treinamento de 

professores. Naquele período, em que prevalecia o discurso de valorização da educação e 

expansão do sistema educacional brasileiro, foi desencadeada uma crise na educação do país, 

mobilizada pela necessidade de um maior número de professores, uma vez que a população 

educacional crescia, provocando um aumento indiscriminado de cursos de Licenciatura, bem 

como permitindo o exercício da docência por pessoas leigas. Esse fato contribuiu para a 

desvalorização e descaracterização da profissão docente, uma vez que  fortaleceu uma visão 

tecnicista de educação focada apenas na melhor forma ou modo de transmissão dos 

conhecimentos.  
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Segundo Pereira (2006), a partir dos anos 1980, a formação de professores passou a 

privilegiar o caráter político da prática pedagógica e o compromisso do educador com as 

classes populares, ou seja, de um professor transmissor de conhecimentos técnicos passou-se 

a defender um educador identificado com uma perspectiva crítica de educação e sociedade. 

Em meados dessa década há um rompimento com as ideias anteriores, sendo enfatizada a 

necessidade da formação nas licenciaturas a articulação da formação pedagógica ao 

conhecimento das áreas específicas e o compromisso político da educação. De acordo com 

Pereira (2006), foi constante o debate em torno da dicotomia entre teoria e prática, 

problemática que ainda persiste nos dias de hoje.   

No final da década de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, 

propôs uma nova estrutura curricular para a educação básica, por meio da qual os professores 

deverão fixar o seu fazer pedagógico no desenvolvimento de competências que estimulem o 

refletir e questionar a realidade, sendo o discente protagonista da ação educativa e não mero 

expectador. A legislação procura quebrar o paradigma de uma educação enciclopedista, com 

foco no ensino de disciplinas isoladas da realidade e propõe organização interdisciplinar que 

conduzirá o aluno à tríade do saber, o saber fazer e o saber conviver, unificando dessa forma 

teoria, prática e formação cidadã.  

A esse respeito à referida lei, em seu artigo 32, afirma que o ensino fundamental 

deverá garantir:  

 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
(Brasil, 1996). 
 

A conexão teoria/prática e a construção do pensamento crítico do educando são 

reiteradas quando a lei indica que o ensino médio deve garantir: 

 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
(Brasil, 1996). 
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Conforme Pimenta e Anastasiou (2005), esse novo olhar para a Educação Básica não pode 

estar deslocado, mas relacionado aos processos de formação inicial e continuada dos 

docentes, os quais deverão  revisar seus currículos  a fim de melhor  preparar os professores 

das crianças e jovens. As autoras destacam os diferentes saberes e demandas exigidas dos 

docentes no contexto atual: 

 

Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, 
educacionais, sensibilidade, indagação teórica e criatividade para encarar as 
situações ambíguas, incertas, conflituosas e, por vezes, violentas, presentes 
nos contextos escolares e não escolares. É da natureza da atividade docente 
proceder à mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais 
concretas e a formação humana dos alunos, questionando os modos de 
pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir conhecimentos. (PIMENTA; 
ANASTASIOU, 2005, p. 14). 

 

A referida lei introduziu uma série de mudanças no quadro da formação dos 

professores deste país, sobretudo, por anunciar a extinção progressiva dos cursos de 

magistério no nível médio e instituir um novo curso de formação de professores, o normal 

superior, além de criar uma nova instituição formadora: o instituto superior de educação. 

Define um período de transição e adequação, tanto das instituições formadoras para os cursos 

de formação de professores em relação às normas estabelecidas, como para com os 

profissionais que não possuem a licenciatura buscarem essa formação.  

Com a LDB nº 9394/96, a formação de professores para a educação básica do país 

passa a ser unicamente aceita “em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em universidades e institutos superiores de educação”, admitindo “como formação 

mínima para exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal” (Art. 62). 

A possibilidade de formação de professores se amplia com essa lei, pois ela prevê a 

existência de “programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educação básica” (Art. 63, II). 

Para adequar a formação dos professores às exigências da LDB 9394/96, em fevereiro 

2002 foi promulgada a Resolução CNE/CP nº 01 de 2002, que instituiu Diretrizes 

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

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Conforme preconiza seu artigo 3°, a 

formação de professores que atuarão nas diferentes etapas da educação básica deverá observar 

os princípios norteadores, como sejam, a coerência entre a formação oferecida e a prática 

esperada do futuro professor. A formação deve o mais possível garantir um preparo que o 
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aproxime do seu futuro campo profissional, proporcionando a construção de conhecimentos, 

habilidades e valores em interação com a realidade e demais indivíduos. Sugere a articulação 

teoria e prática entre conteúdos específicos e pedagógicos, de modo a prepará-lo para atender 

às demandas da educação básica no contexto atual. 

As DCNs (2002) vêm acentuar os fundamentos e procedimentos  a serem  adotados e 

observados pelos estabelecimentos de ensino superior, no que diz respeito a diversos fatores 

tais como: uma formação que contemple a diversidade social e cultural; o uso das tecnologias 

da informação e da comunicação; a elaboração e execução de projetos que desenvolvam os 

conteúdos curriculares de forma a focar nas competências; a inclusão da prática em paralelo 

com os conteúdos curriculares entre outros. 

 No entanto, apesar do preconizado na atual lei, a dissociação entre conteúdos 

específicos e pedagógicos, a desvalorização da formação pedagógica dos professores, e, 

sobretudo, o desprestígio social da profissão prevalecem e parecem afetar o processo 

formativo. A crise na docência é divulgada quase que cotidianamente nos principais meios de 

comunicação: televisão, jornais, internet, entre outros, seja pela baixa procura dos jovens 

pelas licenciaturas, (desproporção quanto ao número dos alunos que iniciam os cursos de 

licenciaturas e aqueles que efetivamente concluem) seja pela não atratividade, desvalorização, 

precariedades das condições de trabalho na profissão.   

Podemos assim dizer que, quanto à formação de professores das licenciaturas, temos 

um antigo debate entre o foco dado à formação, privilegiando o estudo das disciplinas que 

abordam o conteúdo a ser ensinado pelos professores na educação básica em detrimento das 

disciplinas didático-pedagógicas que trazem as questões do fazer docente em sala de aula e de 

suas competências.  

Contudo, mesmo com os ajustes e modificações normatizadas para os cursos de 

licenciaturas, é evidente a dicotomia entre formação específica e formação pedagógica nos 

diversos cursos de licenciatura, o que nos remete à necessidade de se romper com a ideia do 

docente transmissor de conhecimentos específicos, na busca por uma formação em que o 

sujeito compreende a complexidade das situações de ensino, prescindindo dominar uma série 

de variáveis que englobam os conhecimentos de conteúdos, dos processos de aprendizagem, 

métodos de ensino, capacidade de comunicação e domínio da turma em um contexto de 

frequente mudança. 

Segundo Ristoff (2012), essa crise na formação dos professores que o Brasil enfrenta 

perpassa por três grandes problemas: a quantidade, a qualidade e o sistema educacional do 

país. No que ele denomina de crise de quantidade, como já afirmamos acima, temos um 



23 
 
número insuficiente de professores com formação específica, ou seja, aquele que é licenciado 

em determinada matéria. Nas ciências denominadas duras (matemática, física, química, etc.) 

essa realidade é ainda mais preocupante. (sendo,) Segundo o autor, a necessidade de demanda 

de professor na disciplina de física é de cerca de 60.000, enquanto o país vem formando uma 

média de 1.900 professores/ano. 

Diante dessa falta de professores, as escolas têm improvisado profissionais para o 

ensino dessas disciplinas, o que interfere diretamente na qualidade do ensino, que é retida 

através das avaliações de rendimento acadêmico aplicadas pelo MEC nas diferentes etapas do 

ensino. Contudo, segundo Ristoff (2012), essa crise da qualidade também pode estar 

associada a fatores tais como a grande evasão dos licenciandos; as licenciaturas com aspectos 

de bacharelado; e a velha distância entre a universidade e a escola. 

Nesse cenário, observamos algumas tentativas no âmbito das políticas públicas que 

procuram estimular os estudantes a terem mais interesse pela docência. A título de exemplo, o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 2008, para incentivar e incrementar a formação 

de professores instituiu o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)2. 

Esse programa concede bolsas de iniciação à docência aos estudantes de cursos presenciais de 

licenciaturas e pedagogia das universidades públicas federais que se dediquem ao estágio nas 

escolas públicas, comprometendo-se, ao final da graduação, a exercer o magistério na rede 

pública, principalmente nas áreas da educação básica que possui grande carência de 

professores com formação específica: ciência e matemática no ensino fundamental, física, 

química, biologia e matemática  para o ensino médio. 

Outro programa presente no sistema educacional com o objetivo de aumentar o 

número de professores formados e com qualidade adequada é o Plano Nacional de Formação 

dos Professores da Educação Básica (Parfor), que oferece a primeira e segunda licenciatura 

aos não licenciados que já atuam na rede pública, além de cursos de especialização e 

mestrado. Contudo, segundo Ristoff (2012), todos esses investimentos esbarram na crise 

sistêmica que envolve a educação brasileira e que perpassa pela diminuição do número de 

matrículas nas licenciaturas, piso salarial e desvalorização da profissão docente, afastando 

cada vez mais os jovens dos cursos de licenciaturas. 

                                                 
2  O PIBID tem por objetivo antecipar o vínculo entre os futuros professores e as salas de aula da rede 
pública, fazendo uma articulação entre a educação superior (licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e 
municipais, de forma a unir essas instituições em favor da melhoria do ensino nas escolas públicas que o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) aponta abaixo da média nacional.  
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Entendemos que discutir o tema formação de professores é adentrar nas inúmeras 

transformações e exigências atribuídas às questões educacionais e a atuação dos professores 

frente aos impactos no cenário atual, que permeiam o universo da sociedade “do 

conhecimento”. É exigido um novo profissional para atuar no mundo competitivo e 

globalizado, que precisa, além dos conhecimentos específicos e pedagógicos, uma 

flexibilidade para lidar com situações que vêm do mundo da produção, da tecnologia e do 

consumo. O acesso cada vez mais rápido e fácil a informações requer do professor um maior 

envolvimento com as questões da realidade, com a problematização dos conhecimentos a fim 

de que seus alunos possam enxergá-lo enquanto mediador do conhecimento e não mais como 

aquele que detém o saber, visto que este é cada vez mais democrático. 

  Nesse sentido, a importância do resgate da identidade do profissional docente e sua 

profissionalização têm sido abordadas por vários autores que trabalham a formação de 

professores e suas especificidades. Para citar alguns destacamos Tardif (2008), que focaliza os 

saberes docentes como necessários para a identificação do professor; Saviani (2009) que 

enfatiza aspectos históricos e teóricos da formação de professores no contexto brasileiro; Gatti 

(2009) e Oliveira, (2004) que abordam  as condições e problemas atuais da formação de 

professores e  preocupações com a qualificação profissional, discutindo categorias como 

profissionalidade e profissionalização a partir dos currículos dos cursos de licenciaturas no 

Brasil.  

Em síntese, a formação e profissionalização de professores no Brasil são temas da 

educação contemporânea que ganharam lugar central no debate educacional, pelo menos, 

desde a década de 1980. Entre os diversos fatores ligados à emergência desse tema, 

mencionamos primeiro o fenômeno da expansão da escolarização básica no Brasil, desde os 

anos 1950 do século XX, mas, principalmente, a que se registrou com o crescimento real da 

rede de ensino público, do fim da década de 70 para o início dos anos 80 passados3. À 

expansão, associou-se uma política de inclusão social que encaminhou à escola, heterogêneo 

contingente populacional, antes marginalizado. Esse grupo passou a pressionar por 

atendimento educacional adequado às suas necessidades, distintas daquelas dos filhos da 

classe média que, até então, eram os que tinham acesso à escola.  

Como já dissemos, desde o final dos anos 1990, na intenção de responder às urgências 

postas, o país tem adotado medidas no âmbito da política educacional e reformado a 

                                                 
3Gatti e Barretto afirmam que o crescimento real da rede pública, nesse período, se evidencia “[...] considerando-
se o número de alunos matriculados no ensino fundamental proporcionalmente ao contingente de crianças e 
adolescentes na faixa etária correspondente ou próxima”. (2009, p. 11). 
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legislação, sobressaindo-se a exigência de formação superior para os professores de todos os 

níveis da educação escolar e a reforma dos cursos de formação de professores em nível 

superior, as licenciaturas em particular. 

Assim, as nossas expectativas e inquietações pessoais nos encaminham para formular 

um conjunto de questões a serem respondidas com a presente pesquisa: como os estudantes 

das licenciaturas diversas veem e pensam a formação pedagógica desenvolvida no Centro de 

Educação? Por que querem fazer um curso de licenciatura se muitas vezes o mais importante 

e valorizado é o saber específico? Por que admitem serem os conhecimentos pedagógicos 

utópicos e de pouca relevância para o professor? Estudantes de licenciatura que já estão 

atuando como professores também desvalorizam a formação pedagógica? Os estudantes, ao 

longo de sua permanência na licenciatura, modificam suas representações sociais desses 

cursos? As representações sociais de formação pedagógica dos estudantes das áreas de 

humanas, saúde e exatas são diferentes? Como se caracterizam cada uma delas? 

Pela nossa aproximação inicial com o campo da formação pedagógica de professores 

nas licenciaturas, podemos inferir que são relevantes estudos dando a conhecer  como os 

futuros professores percebem, entendem e explicam sua própria formação, uma vez que seus 

achados podem colaborar e incentivar instituições formadoras a terem novos pontos de partida 

para discutirem, avaliarem e repensarem seus projetos formativo-pedagógicos. 

Mesmo reconhecendo a relevância dessa temática, admitimos que sejam poucos os 

trabalhos e estudos que se propõem a investigar os modos de entendimento ou as 

representações dos estudantes sobre a formação pedagógica em seus processos formativos, 

conforme veremos a seguir.  

 

Estado da produção do conhecimento sobre Formação de Professores no Brasil 
 

Muitas são as pesquisas realizadas sobre a temática formação de professores, 

necessárias para qualquer pesquisador que queira adentrar nesse campo, conhecer a produção 

do conhecimento para melhor compreender o que se pesquisa, quais os métodos mais 

utilizados e os resultados alcançados desses estudos, a fim de avançar no conhecimento da 

temática, trazendo novas contribuições ou olhares que aprofundem e dialoguem com essa 

produção científica. 

Frente ao crescente aumento da produção de pesquisas na área de educação e 

particularmente no campo da formação de professores, torna-se impraticável para o 
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pesquisador debruçar-se sobre toda a produção de um campo. O que se faz, em geral, são 

escolhas e recortes com base na aproximação com o que delimitamos para investigar, a 

formação de professores.  É a isso que nos propomos neste trabalho. 

Iniciamos nosso levantamento da produção científica no campo com o estudo de 

Brzezinski e Garrido (2001), que fazem uma análise de setenta trabalhos apresentados no 

Grupo de Trabalho (GT) nº 08, Formação de Professores, da Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-Graduação em Educação (ANPED), que traz um estado da produção no campo no 

período de 1992 a 1998. Esse mapeamento inicial nos ajudou tanto a conhecer a produção, 

como compreender os caminhos trilhados pelas autoras para fazê-lo, algo que colabore 

bastante para a compreensão do objeto de pesquisa aqui estudado. 

O referido estudo de Brzezinski e Garrido (2001) parte de uma pesquisa mais ampla 

chamada de Estado do Conhecimento sobre Formação de Professores que analisou a produção 

das teses e dissertações, divulgadas em formato digital pela ANPED, e artigos publicados em 

periódicos de circulação nacional. Os trabalhos analisados foram organizados em cinco 

descritores: formação inicial (28), formação continuada (17), profissionalização docente (11), 

e prática pedagógica (10).  

Como resultados, Brzezinski e Garrido apontam a grande diversidade de enfoques, 

fundamentação teórica e metodologias, assim como revelam uma preocupação com a 

melhoria de formação inicial do docente, principalmente no âmbito das licenciaturas. A 

produção reafirma a dicotomia existente entre a formação específica e pedagógica e a 

necessidade de reconfiguração da formação com base numa nova concepção de 

profissionalização docente. Estes são achados relevantes para a nossa pesquisa porque 

reforçam a dicotomia específico/pedagógico a que nos referimos no início deste trabalho. 

O trabalho de Brzezinsk (1993), por exemplo, mostrou que ao longo de mais de uma 

década (1980-1992) prevalece nos cursos de licenciatura a fragilidade da formação 

pedagógica. Também Foerste (1997) revela grandes tensões entre professores das disciplinas 

específicas e pedagógicas. Basso (1992) mostra que os cursos de licenciatura são frequentados 

predominantemente pelas camadas populares. Rosso e Etges (1996) constataram. entre os 

licenciandos de Ciências e Matemática. concepções de educação descontextualizadas, 

imprecisas e ambíguas que suponham uma visão essencialista do homem, o que nos levaria a 

pensar em outras perspectivas para formação inicial do professor, levando em consideração as 

necessidades sociais. 

Outros trabalhos dão ênfase à feminilização (identidade) do magistério e a falta de 

políticas públicas de formação docente. Contudo, as autoras apontam lacunas para a 



27 
 
necessidade de novas pesquisas que deem ênfase  escuta ao aluno, analisem o formador do 

professor, a visão de outros profissionais quanto à docência e estudos que abordem a 

profissionalização e carreira docente. 

Após o estudo dessa produção já sistematizada, por Brzezinski e Garrido, 

prosseguimos com o estudo da produção em formação de professores, fazendo um balanço 

das comunicações orais apresentadas nas Reuniões Anuais da ANPED, no período de 2000 

(23ª Reunião) a 2010 (33ª Reunião). Privilegiamos essa década (2000 – 2010) porque 

complementa o estado de pesquisa anterior, bem como essa é a década em que se consolidam 

as novas regulamentações em torna da formação de professores preconizadas pela LDB 

(1996) e posteriormente DCN’s – (2002). Para tanto, foram contemplados os trabalhos 

apresentados nos GTs 4 e 8, ou seja, grupos de trabalhos de Didática e Formação de 

Professores, respectivamente, por serem esses os GTs nos quais se concentram o debate sobre 

a formação pedagógica dos cursos de licenciatura. 

Nesse período de uma década tivemos acesso a um total de 385 comunicações 

apresentadas, sendo cento e quarenta e oito no GT-4 Didática, e duzentas e trinta e sete no 

GT-8, de Formação de Professores. No entanto, para efeito desta pesquisa, selecionamos os 

textos que guardavam maior relação com o nosso objeto, qual sejam, a formação pedagógica 

nos cursos de licenciatura. Analisamos, também, os trabalhos que utilizaram a Teoria das 

Representações Sociais para estudar essa formação. Atendendo a esses critérios, chegamos a 

um total de vinte e seis trabalhos. Localizamos dezesseis trabalhos no GT-8, Formação de 

Professores, e dez no GT-4, de Didática.  

Os textos catalogados foram lidos integralmente e analisados. Após a leitura detalhada 

e considerando o conteúdo dos textos, chegamos a cinco categorias temáticas que sintetizam 

essa produção. Elas podem ser mais bem visualizadas no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 - Síntese produção do conhecimento sobre formação de professores GTs nº 04 

e  nº 08 – ANPED  - 2000-2010 
 

Categoria f 
Currículo e Formação 

Pedagógica nas Licenciaturas 07 

Formação de Professores e 
Prática Profissional 04 

Práticas Inovadoras na 
Formação das Licenciaturas 05 

Estado do Conhecimento em 
Formação de Professores 04 

Representações Sociais e 
Formação de Professores 06 

Total 26 
 

Na categoria Currículo e Formação Pedagógica nas Licenciaturas, os 

pesquisadores manifestam grande preocupação quanto ao currículo dos cursos de 

licenciaturas, apontam questões oriundas do tecnicismo histórico e da figura do professor 

enquanto mero transmissor de conteúdos específicos. Na visão dos autores, isso contrasta com 

a necessidade das demandas do mundo tecnológico e globalizado, que requer professores 

reflexivos, cujos métodos despertem no aluno a vontade de explorar o mundo do 

conhecimento, interagir com a diversidade de informações e tecnologias existentes na 

atualidade, transformando a escola em espaço criativo e instigador de novos pensamentos e 

não em lugar onde se repetem os conceitos e práticas de uma sociedade e cultura passadas. 

Nessa categoria localizamos os trabalhos de Amaral e Oliveira (2008); Oliveira (2006) 

e Melo (2002) retomam a questão da dicotomia entre a formação pedagógica e específica nas 

licenciaturas, tema bastante evidenciado nos anos 1990, enquanto fator crítico para a 

formação inicial do futuro professor e que continuam sendo questões poucos consideradas nas 

faculdades de educação que precisam dialogar mais intimamente com os centros específicos e 

vice-versa, visando a um maior desenvolvimento do licenciando. Estas pesquisas utilizaram 

questionários e observação e tiveram como sujeitos estudantes das diversas licenciaturas 

matriculados nos centros e faculdades de educação.  

Amaral e Oliveira (2008), em estudo sobre o papel das disciplinas pedagógicas na 

formação dos futuros professores, constataram que a dicotomia teoria/prática é acentuada, 

assim como a grande distância entre as faculdades e os centros de educação, e os professores e 
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alunos das licenciaturas. Os estudantes das licenciaturas manifestaram o desejo de que essa 

formação pedagógica ocorra em seus centros de origem, a fim de reduzir o custo com 

deslocamentos para essas faculdades, além de acreditarem que essa mudança fará com que se 

dê mais ênfase nos conteúdos específicos. O trabalho revela que é ainda presente, entre os 

estudantes, a desvalorização das disciplinas pedagógicas para a formação do professor, sendo 

considerada como sendo importante apenas a aprendizagem dos conteúdos específicos. 

Melo (2005) reafirma isso em seu estudo a distância das disciplinas pedagógicas 

quanto à prática escolar e o cotidiano do professor. Segundo a autora, existe uma dispersão da 

pedagogia no currículo das licenciaturas, sendo essa formação falha na construção do saber 

docente, uma vez que os estudantes, por não conseguirem visualizar a utilização dos 

conteúdos estudados na prática docente, desprezam a formação pedagógica, focando o seu 

papel de professor apenas na transmissão de conteúdos. 

Oliveira (2000) busca encontrar uma solução para a desarticulação teoria/prática a 

partir de um projeto de investigação que realizou com os licenciandos. Trata-se de uma 

intervenção na prática em sala de aula, sendo o foco do trabalho a formação de professores de 

matemática. A autora aponta como resultado positivo o trabalho realizado com esses 

professores, articulando conhecimentos específicos e pedagógicos, refletindo sobre as 

questões didáticas, sobre interesses dos alunos e seguindo encaminhamentos metodológicos 

que podem melhorar a qualidade do ensino. 

Costa et al. (2002) centra sua preocupação no sentido do bacharelado e  licenciatura 

para os estudantes do curso de história. Os resultados revelam que os alunos têm pouca 

clareza sobre a atuação do profissional historiador, prevaleceu uma indefinição sobre a 

identidade do curso quanto a ser bacharelado, licenciatura ou coisa nenhuma. Esse dado é 

acentuado, segundo o autor, pelas próprias diretrizes do curso de história que traz em seu 

conteúdo o foco no bacharelado e pouco se refere à atividade de ensinar, que será a atividade 

final executada pelos formandos. Os estudantes entendem a docência como um campo de 

aplicação do saber histórico e também que bastaria à experiência prática para exercer a função 

docente. 

Em relação aos cursos de História, Fonseca (2001) também faz uma crítica aos 

modelos de formação desse professor, propostos pelas Diretrizes Curriculares desse curso 

que, segundo a autora, não articulam os conhecimentos trabalhados na universidade e a 

prática efetivada no ensino fundamental e médio, assim como não valoriza o ensino das 

disciplinas pedagógicas, que serviriam apenas para obtenção de créditos para a conclusão do 

curso. 
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Nessa mesma  linha, Prudente e Mendes (2010) estudaram as interpretações dos 

coordenadores de cinco instituições que oferecem o curso de Educação Física na região de 

Minas Gerais. Através de análise documental, analisaram como essas interpretações aparecem 

nas propostas curriculares. Concluíram que cada instituição interpreta de forma diferenciada 

as diretrizes (CNE-2002), estando até em desacordo com elas, o que reflete diretamente na 

formação desses profissionais para atuar tanto na educação básica quanto em outros espaços. 

Os pesquisadores detectaram que foram feitas mudanças por uma determinação legal e não 

por uma demanda dos discentes e docentes, assim sendo, mudam-se as regras, mas a visão da 

instituição, professores e alunos permanece inalterada, deixando o ranço da dicotomia 

bacharelado e licenciatura e teoria/prática. 

Berbel  & Navas (2001)  pesquisaram a dimensão pedagógica da avaliação nos cursos 

de licenciatura, seus significados e consequências na formação do aluno.  Os resultados que se 

revelaram positivos para os alunos foi a coerência entre o ensinado e a avaliação, tendo sido 

apontada a clareza dos critérios da avaliação deste último. Como fator negativo os alunos 

destacaram que as provas são mal estruturadas pelos professores, e os conteúdos exigidos 

eram diferentes dos que foram trabalhados em sala. O estudo é  importante por identificar o 

papel do professor que atua na formação de professores quanto a sua prática em sala de aula, 

os métodos e formas de avaliação utilizados. 

Podemos depreender que os aspectos levantados nas pesquisas apresentadas nesta 

primeira categoria apontam a necessidade de adequação dos currículos das licenciaturas à 

realidade da educação básica. Isso possibilita um maior preparo para esses futuros 

professores, assim como um maior entendimento, diálogo e integração entre os conteúdos da 

formação específica e pedagógica, fazendo com que os licenciandos compreendam a 

formação enquanto aquela que dará subsídios para o exercício da docência, além de uma 

prática de pesquisa/reflexão.  

A segunda categoria agrega trabalhos relacionados à Formação de Professores e a 

Prática Profissional. Eles analisam os processos formativos dos futuros professores, no que 

diz respeito à construção da identidade e profissionalização do futuro professor, assim como a 

repercussão da formação em sua prática.  

Giesta (2000) levanta a polêmica sobre o que pensam e fazem aqueles que 

administram os cursos de licenciaturas. A autora parte do pressuposto de que os próprios 

professores formadores possuem pouco embasamento teórico/crítico e que eles não se 

preocupam ou não compreendem suas escolhas pedagógicas, não tendo clareza das suas bases 

ideológicas e das consequências de sua ação para formação dos futuros professores. Tal 
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hipótese é confirmada. Seus resultados revelam que os professores focam seu trabalho na 

transmissão do conhecimento específico fora de uma contextualização, sem articulação com a 

pesquisa, e não de novas práticas que possibilitem a reflexão e construção de novos saberes, 

novas alternativas, novos questionamentos. Na perspectiva de Tardif (2008), estão sendo 

valorizados na formação desses estudantes apenas os saberes disciplinares, sem o construto 

prático, o que fragmenta e fragiliza o processo de construção dos saberes do profissional 

professor.  

Em análise do discurso dos trabalhadores docentes estudantes dos cursos de 

licenciaturas de uma universidade pública de São Paulo, sobre a formação vivida na 

universidade, Melo (2001) mostra um distanciamento entre a teoria e a prática, evidenciando 

que esses trabalhadores levam muito mais em consideração a sua experiência pessoal do que 

os conhecimentos trabalhados na universidade, o que nos mostra uma necessidade de embasar 

as práticas em princípios científicos, pedagógicos, socioculturais e ético-políticos construídos 

na tríade ensino, pesquisa e extensão e que, embora perseguidos, não vêm sendo efetivos nas 

instituições formadoras. 

Cientes de que uma formação fundada em pressupostos teórico-metodológicos frágeis, 

distanciando teoria e prática, pode contribuir para perpetuar práticas avaliativas empiristas, 

Luis & Santiago (2001) estudaram as repercussões dos processos formativos na prática 

avaliativa de professores em formação. A pesquisa aponta que, apesar de alguns avanços na 

construção de uma cultura de avaliação que foque a aprendizagem, que concebe o erro do 

aluno como instrumento de crescimento e avanço educacional, muitas das práticas avaliativas 

se distanciam das concepções trabalhadas nas disciplinas pedagógicas. Constatam que 

permanecem enraizados em nossa cultura escolar os conceitos de aprendizagem repetitiva, 

mecanicista e baseados na memorização, sendo constante o uso da avaliação classificatória 

entre os alunos, ao invés do seu uso como investigação didática. 

O distanciamento entre teoria e prática e entre conteúdo específico e pedagógico 

comprometem, como nos revela a pesquisa de D’ávila (2010), a constituição da 

profissionalidade docente em cursos de licenciatura.  Seu estudo aponta que o curso de 

formação inicial não parece influenciar a construção de uma identidade docente nos alunos, 

uma vez que as disciplinas voltadas para a formação pedagógica não correspondem às 

representações de docência desses alunos, além do que a desvalorização da profissão docente 

muitas vezes é reforçada nos próprios centros de formação específicos, fazendo parte da 

cultura organizacional das instituições, comprometendo ainda mais a identificação do 

estudante com a profissão docente. 
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Depreendemos que esse conjunto de pesquisas, do segundo grupo estudado, ressalta a 

importância de uma maior articulação entre teoria e prática profissional na formação dos 

estudantes de licenciaturas a fim de que possam, como futuros professores, desenvolver uma 

prática docente fundada em bases científicas e não empiristas, o que infelizmente nem sempre 

condiz com o esperado do professor. 

Na terceira categoria, Práticas Inovadoras na Formação das Licenciaturas, 

agrupamos estudos destacando o que tem sido inovação nos cursos de licenciaturas e como 

essas supostas inovações têm ajudado os alunos em seu processo de formação e em sua 

prática como futuros professores.  

A esse respeito Cunha (2001) fez uma análise das experiências significativas, 

apontadas pelos estudantes dos cursos de licenciaturas, para compreender se elas efetivamente 

trazem mudanças paradigmáticas para os alunos enquanto pessoas que estão sendo preparadas 

para assumir a profissão docente, cujo modo de ensinar terá muito do que foi vivenciado em 

seu processo de formação. A investigação mostrou que a escolha dos alunos por essas 

experiências significativas foi feita de forma individual, o que indica que não havia propósitos 

claros de propostas articuladas e explicitadas pelos seus professores. Essas escolhas foram 

justificadas pela possibilidade de articulação entre teoria e prática; possibilidade de ruptura 

com os paradigmas dominantes; cumplicidade entre aluno e professor; reconfiguração do 

tempo e espaço de aprendizagem e participação efetiva do aluno no processo de construção da 

profissão docente. 

Para analisar como a pesquisa-ação poderia influenciar na formação dos estudantes das 

licenciaturas, Jordão (2004) fez um estudo teórico retomando as diferentes visões dessa 

modalidade de pesquisa e seu uso na formação dos futuros professores, identificando que sua 

utilização pode contribuir para melhorar a compreensão profissional do estudante, seu 

desenvolvimento pessoal e político, além de colaborar para que aluno e formador adquiram 

conhecimentos de diferentes naturezas, estimulando a prática reflexiva.  

Na mesma categoria Rausch (2010) estudou as concepções e experiências de pesquisa 

de licenciandos concluintes e suas repercussões na atuação docente, uma vez que tanto a 

literatura quanto as DCNs apontam que o licenciando deve desenvolver uma postura de 

pesquisador. Os resultados apontaram uma diversidade de concepções sobre o que é pesquisa, 

que vão desde a compreensão acadêmica até o entendimento do pesquisar como a atividade de 

leitura, consulta à internet e realização de trabalhos como preparação de aulas e participação 

em cursos de formação continuada. A autora constatou que nos cursos de formação de 

professores poucas são as atividades que inserem os estudantes em atividades de pesquisa. 
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Poucas iniciativas são indicadas como iniciação científica, trabalhos de conclusão e estágio 

curricular.  A autora sugere uma maior inserção dessas práticas nos cursos de licenciaturas a 

fim de contribuir para a formação de professores de educação básica com atuação mais crítica 

e investigativa junto aos seus alunos. 

Na busca por inovações nas práticas de formação de professores das licenciaturas, 

Fernandes & Fernandes (2008) trazem algumas reflexões a partir de pesquisa sobre a 

reformulação das licenciaturas frente às reformas educativas. Destacam a disciplina de 

Didática como uma possibilidade mediadora entre os conhecimentos da área específica e os 

da área pedagógica, mediante interação com as práticas sociais do mundo e do trabalho. No 

estudo a Didática é retratada por coordenadores e alunos, como uma disciplina de conexão 

entre os conhecimentos específicos e pedagógicos, prática e teoria e principalmente como 

fonte de contextualização com outros cursos, realidade social e do trabalho no desafio de se 

garantir uma formação mais ampla e contextualizada. 

Nessa mesma perspectiva de inovação e reestruturação das licenciaturas, Fernandes & 

Silveira (2007) realizaram uma pesquisa sobre o estágio e a prática de ensino no contexto de 

reformulação dos cursos prevista pelas políticas públicas na educação. Seus resultados 

apontam a necessidade de trabalhar a concepção de prática como prática social, fortalecendo 

uma visão do curso como uma unidade na totalidade. Conforme as autoras, o estágio estrutura 

de forma interativa a formação pedagógica, formação específica e inserção no campo, 

constituindo-se como uma oportunidade de abertura de fronteiras com outras disciplinas, 

eliminando a hierarquização e o poder da universidade para com a escola. 

 Constatamos que, tendo em vista toda a discussão acumulada em torno da 

fragmentação da formação de professores, as iniciativas legais e as mudanças efetivadas nas 

instituições formadoras são apontadas, pelos estudos agrupados nessa categoria, como 

mecanismos que têm impulsionado mudanças e inovações nos currículos e formação dos 

licenciandos. Mesmo com suas limitações, as pesquisas apresentadas apontam possibilidades, 

por parte dos cursos, de uma maior preocupação em entrelaçar os conhecimentos científicos, 

prática em sala de aula e realidade social como meio de valorizar/fortalecer a formação, 

tornando-a mais crítica e questionadora da realidade social. 

 As pesquisas denominadas Estado do Conhecimento em Formação de Professores 

trazem um avanço do que se pesquisou nessa grande área de conhecimento em diferentes 

momentos e veículos de publicação. Em nosso levantamento, localizamos trabalhos que 

analisaram teses e dissertações, trabalhos apresentados nas RAs da ANPEd e em artigos 

publicados na Revista Brasileira de Educação.  
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 Com o objetivo de verificar se há ou não acúmulo de conhecimento sobre a temática 

da formação docente, Penna & Knoblauch (2005) realizaram um mapeamento no CD Rom da 

ANPEd, entre 1981 a 1998, dos resumos de teses e dissertações defendidas no período. O 

estudo analisou os objetivos dessas pesquisas, período de realização, instituições, 

orientadores, tendências metodológicas e modalidades em foco. Revelou também que a 

grande maioria dos trabalhos provém de estudos em nível de mestrado (89,73%), e 10,47% 

são resultantes de teses de doutorado. As autoras constatam uma insuficiência nas análises das 

dissertações. Os limites dos trabalhos são atribuídos à falta de experiência do pesquisador 

iniciante no curso de mestrado, além da curta duração do curso o que dificulta a realização de 

análises em maior profundidade. 

 Andrade (2007) atualizou um estudo iniciado por André em 2000 sobre as teses e 

dissertações no campo da formação de professores produzida no Brasil, entre os anos 1990-

98. A autora deu prosseguimento ao estudo, focalizando a produção no período compreendido 

de 1999 a 2003 em programas brasileiros de pós-graduação em educação. O estudo apontou 

os temas e subtemas pesquisados, tipos de pesquisas, técnicas de coleta de dados mais 

utilizadas, os autores mais pesquisados, as mudanças dos temas mais privilegiados, os 

emergentes e aqueles silenciados nessa produção.  

Os resultados revelaram o crescimento da pesquisa no campo da formação de 

professores, com maior concentração na região Sudeste, mudança dos temas e subtemas mais 

estudados nos anos 2000, quando comparados aos apresentados por André nos anos 90.  Nos 

anos 2000 destacaram-se temas como: identidade e profissionalização docente, formação 

inicial, formação continuada, política de formação. Em relação aos subtemas despontaram 

investigações relacionadas à identidade e profissionalização docente. Constatou-se a evolução 

de estudos sobre temáticas antes silenciadas, como: condições de trabalho, organização 

sindical e plano de carreira docente, questões de gênero, etnia e competências.  

Em relação aos tipos de estudo e às técnicas de coleta de dados, a autora não encontrou 

grandes mudanças na produção das duas décadas. No entanto, observou um crescimento no 

uso de mais de um instrumento de coleta nas pesquisas, algo que considerou positivo.  

Dando continuidade ao levantamento e revisão dos trabalhos apresentados no GT-8 

nas RAs da ANPEd entre os anos 2003 e 2007, Prada; et all (2009) analisaram as concepções 

de formação de professores presentes nesses trabalhos, destacando os autores mais 

referenciados e a frequência de sua utilização. Os autores apontam que nos cinco anos 

referenciados, houve uma predominância de autores norte-americanos e europeus, da 

Espanha, Portugal e Inglaterra, em detrimento de autores latino-americanos, ao que nos 
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remete ao quão descontextualizados podem se apresentar tais trabalhos. Os próprios 

pesquisadores apontam que, por se tratarem de tendências e práticas pedagógicas fora do 

contexto social e político brasileiro, os estudos não apresentam grandes possibilidades de 

mudanças para nossa educação. Outro achado é que as citações são consideradas meras 

repetições dos pensamentos dos autores, não havendo construção de novas concepções do que 

seja a formação de professores e suas práticas. A maioria das pesquisas, embora obedeça ao 

rigor científico, não se revela preocupada em modificar, ou, pelo menos, indicar fatores de 

melhoria e transformação para a educação do país.  O trabalho anuncia duas questões de 

reflexão para novas pesquisas: o entendimento do lugar da academia na formação política e 

dos cidadãos e como a educação brasileira pode utilizar-se dos autores latino-americanos para 

a construção de concepções mais coerentes com a realidade do país. 

Por fim, nessa categoria, situamos o trabalho de Manzano (2008) que fez um 

mapeamento do campo de formação de professores nas publicações da Revista Brasileira de 

Educação. O estudo foi desenvolvido mediante a leitura dos resumos de todos os artigos 

publicados sobre o tema na revista no período de 1995 a 2005. A autora tomou como filtro os 

trabalhos que tratavam direta ou indiretamente da formação de professores em qualquer nível 

ou modalidade. Como resultado, a pesquisa apontou que há uma predominância de autores 

estrangeiros e do tema reflexão da prática do professor e seu exercício enquanto oportunidade 

de formação. Observou, também, o crescimento do número de publicações nacionais, assim 

como a dispersão das publicações no país com concentração nos estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro.  Constatou ainda um crescimento das pesquisas que utilizaram a autobiografia e 

histórias de vida, reconhecidos como instrumentos importantes para o desenvolvimento das 

investigações no campo da docência.  

O exposto nessa categoria vem confirmar o crescimento da produção científica sobre a 

formação de professores e suas contribuições para uma releitura da prática e políticas 

educacionais, assim como mostram as lacunas e limites dessa produção. Também nós, ao 

fazermos esse levantamento, observamos seus limites. Os textos, muitas vezes, não são 

suficientemente claros no que diz respeito à definição do objeto de pesquisa, problematização 

e estratégias de construção do conhecimento. Alguns artigos que localizamos não 

explicitavam seus objetivos, critérios e razões para escolha e uso dos instrumentos e métodos 

de pesquisa.  

A nossa última categoria apresenta estudos sobre Representações Sociais e 

Formação de Professores. Situamos aqui os trabalhos que analisaram as representações 

sociais, identidade e trabalho docente; escolha pelo curso de pedagogia; aprendizagem 
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docente em cursos universitários e um que mais se aproximou de nossa intenção de pesquisa, 

ao tratar das representações de estudantes de licenciatura para com o ensino universitário.  

Em relação às representações sobre identidade e trabalho docente, temos os estudos de 

Shimizu; et al. (2008); Lima; et al. (2008) e Abdalla (2009) que centram suas preocupações 

nos estudantes das licenciaturas diversas, em Pedagogia e nos professores formadores.  

O trabalho de Shimizu; et al. (2008) caracteriza as representações sociais de estudantes 

universitários sobre a identidade e trabalho docente para identificar seus elementos 

constituintes e compreender a dinâmica da sua organização. Os autores utilizaram 

questionário e técnica de associação livre e contaram com o auxílio dos softwares EVOC 

(2002) e Alceste. Os resultados apresentados revelaram não haver grandes mudanças das 

representações dos alunos quanto ao trabalho docente durante o seu processo de formação. 

Eles confirmam a ideia inicial de que o trabalho do docente é “dar aulas”, sendo esta uma 

atividade formal, a ser realizada no espaço escolar, com uma finalidade específica e que 

requer o compromisso da parte do professor. A identidade do professor, que não apresenta 

grandes diferenças entre os estudantes pesquisados, é representada como aquele que 

ensina/educa alunos, na escola, sendo amigo e que, além disso, mostra responsabilidade e 

compromisso. Quanto à aceitação da profissão de professor, a pesquisa indicou que a maioria 

dos familiares apoia a decisão do estudante, acha a profissão importante e fonte de boa 

empregabilidade.  No entanto, os amigos acreditam não valer a pena devido à má 

remuneração e não valorização social. 

Nessa mesma linha, Lima; et al. (2008) investigaram as representações sociais de 

alunas de pedagogia sobre o trabalho docente e seus resultados apontaram a grande 

contribuição do estágio para a percepção da realidade educacional das alunas, permitindo uma 

maior reflexão, articulação teoria e prática e desenvolvimento de uma visão crítica do 

processo educativo. 

  Abdalla (2009) distancia-se do foco das representações dos alunos e concentra-se na 

reflexão das representações sociais/profissionais dos formadores (na universidade) a respeito 

do seu trabalho em face das reformas nas políticas públicas de ensino superior, que segundo a 

autora, traz uma série de inovações para os sistemas educativos, coloca em debate o papel do 

professor e a necessidade de ressignificação do trabalho docente. A pesquisadora utilizou-se 

de questionário com perguntas fechadas, técnica de evocação, do grupo focal e entrevistas 

semiestruturadas. Os resultados mostraram que o professor formador dá sentido ao seu 

trabalho na medida em que acredita em si próprio e na formação que desenvolve. Ele se 

reconhece como profissional valorizado, apesar dos desafios do processo de 
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profissionalização do docente, bem como procura ultrapassar o conformismo posto pelas 

limitações e dificuldades da profissão.   

Um olhar sobre o professor universitário com foco na aprendizagem docente é lançado 

por Saraiva (2007). A autora estudou as representações sociais do aprendizado docente de 

professores universitários em suas trajetórias de formação. Utilizou-se da técnica de 

associação livre e de entrevistas semiestruturadas para coletar os dados de quarenta e sete 

professores de uma instituição pública de ensino superior, vinculados aos cursos de  

Pedagogia, Direito e Matemática. Os dados foram analisados com a colaboração de um 

programa estatístico SPSS e as entrevistas, por meio de campos semânticos e análise temática. 

Os resultados apontaram diferentes visões e dimensões formativas dos três grupos de 

professores pesquisados, revelando que eles ancoram suas representações em valores 

diferenciados. Os professores do curso de Pedagogia centram seus valores na interação e na 

significação, fazendo uma analogia entre aprendizagem e vida, o que sinaliza uma vertente 

epistemológica-funcionalista. Os professores do curso de Direito reconhecem a relevância das 

experiências advindas das atuações cotidianas e negam a formação pedagógica científica. 

Priorizando os modelos e a disciplina,  os professores de Matemática centram-se nos valores 

lógicos (interpretativo e argumentativo), conferidos às experiências de docência.  

A análise das representações sociais da escolha profissional do curso de  Pedagogia 

por discentes, bem como as motivações para suas escolhas e interlocutores que influenciaram 

nesse processo, foi o ponto de partida das pesquisadoras Saraiva & Ferenc (2010).  O estudo 

contou com a participação de quarenta estudantes do terceiro ano do curso de Pedagogia. Os 

resultados mostram que o perfil socioeconômico dos estudantes desse curso é classe média 

baixa, sexo feminino, oriundo de escolas públicas e sem experiência profissional anterior ao 

ingresso no curso. A escolha por essa graduação não aparece como primeira opção entre os 

pesquisados, mas devida à não aprovação em outros cursos, facilidade de ingresso, por ser um 

curso noturno, o que possibilita conciliação com o trabalho. As representações sociais da 

profissão docente são idealizadas, associadas à empregabilidade da área, ascensão social 

possibilitada pela conclusão de um curso superior, aquisição de conhecimentos, crescimento 

pessoal e profissional.  

Ribeiro (2008) estudou as representações sociais dos estudantes de licenciatura quanto 

ao ensino universitário, uma vez que a autora acredita que o conteúdo representacional 

partilhado pelos licenciandos interfere nas atitudes desses sujeitos durante o curso e nas suas 

práticas profissionais futuras. Os resultados do estudo apontaram para representações sociais 

antagônicas sobre ensino fundadas em dois modelos epistemológicos: o empirista centrado na 
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figura do professor, como detentor do conhecimento, e o construtivista, baseado na construção 

da aprendizagem pelo aluno em troca com o objeto de conhecimento mediado pelo professor. 

Conclui afirmando que a formação dos professores das licenciaturas ainda é frouxa quanto à 

formalização de saberes, habilidades e atitudes específicas da atividade docente. Nosso 

trabalho poderá aprofundar e discutir melhor seus achados ao ouvir os estudantes a respeito de 

sua própria formação, podendo colaborar para que as instituições formadoras analisem seus 

projetos formativos para os cursos de licenciaturas. 

Importante ressaltarmos que das cinco categorias apresentadas, apenas duas delas 

envolvem diretamente a formação nas licenciaturas: currículo e formação pedagógica nas 

licenciaturas e práticas inovadoras na formação das licenciaturas. Esse dado nos leva a refletir 

sobre o significado que têm esses elementos na construção e disseminação de conhecimentos 

sobre a licenciatura, uma vez que temos menos de 50% dos trabalhos - doze pesquisas - que 

têm a licenciatura como objeto de análise, e apenas sete que tratam diretamente da formação 

pedagógica nas licenciaturas em área específica. Esse dado também nos remete a pensarmos 

em que medida esse distanciamento e desinteresse contribuem para a formação das 

representações dos estudantes das licenciaturas sobre seus cursos e, mais especificamente, 

sobre a formação pedagógica neles presente. 

Esses registros confirmam a relevância do nosso estudo, que não repete os dados dos 

trabalhos anteriores, mas avança ao estudar a formação nas licenciaturas, a partir de um 

referencial teórico que nos permite captar as dimensões simbólicas, sentidos e significados 

atribuídos à formação pedagógica, através da escuta dos estudantes.  

Admitimos, portanto, a significância e relevância do estudo sobre essa literatura e 

reconhecemos que seu estudo nos leva a reafirmar a importância do nosso trabalho que tem 

como objetivo central apreender as representações sociais da formação pedagógica dos 

estudantes das licenciaturas diversas do Centro de Educação da UFPE. Como objetivos 

específicos, procuramos analisar o que leva estudantes a procurarem cursos de licenciatura e 

não somente os de bacharelado; identificar diferenças e semelhanças nas representações 

sociais dos estudantes das três grandes áreas de formação: humanas, saúde e exatas; examinar 

se as representações sociais se modificam ao longo do processo formativo dos estudantes; e 

comparar se há diferenças entre as representações de formação pedagógica dos alunos que já 

possuem alguma experiência docente frente àqueles que ainda não possuem essa experiência. 

Ressaltamos que em nosso levantamento não foram localizados trabalhos cuja 

preocupação fosse semelhante ao que nos propomos estudar, o que nos faz acentuar a relevância 
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deste estudo frente à produção já publicada sobre o tema na última década.  No capítulo a seguir,  

abordaremos o referencial teórico a cerca das representações sociais. 
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1. TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
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A Teoria das Representações Sociais surge em um contexto histórico de dificuldades 

entre os pesquisadores das ciências humanas e sociais quanto a “saber como o homem 

compreende e se relaciona com a realidade (física e social), e como ele interpreta e dá sentido 

ao mundo em que vive”. (Santos & Almeida, 2005 p.17). Esta dificuldade apresentava-se pela 

dialética entre a Psicologia Social e a Psicossociologia, que se diferenciavam quanto ao foco 

de seus objetos de pesquisa, voltados ora sob a égide do indivíduo enquanto animal racional 

que se constrói através da relação com o outro (sendo a consciência o centro dos debates 

psicológicos), ora a atenção se voltava para as relações entre os grupos e suas influências no 

comportamento do indivíduo, ou seja, o homem era visto como tendo uma natureza biológica 

e cognitiva que só se ativa através da interação com a sociedade.  

Em meio a essa dicotomia entre Psicologia e Sociologia, Serge Moscovici, psicólogo 

social romeno naturalizado francês, em 1961, lança o estudo do senso comum, o qual possui 

um olhar de individuo construtor da sociedade, visto que o sujeito “remodela e categoriza as 

informações às quais ele é confrontado e o faz no contexto de um conjunto de relações com 

outros indivíduos e, é claro, a respeito dos objetos ´socialmente importantes` para ele.” 

(Bonardi & Roussiau, apud Santos & Almeida, 2005 p.17). 

O campo de estudos sobre representações sociais busca compreender o fenômeno de 

apropriação dos conhecimentos através do senso comum, tendo sido apresentado à sociedade 

através da publicação de sua obra intitulada “La psycanálise: son image et son public”. A 

obra apresenta os resultados da pesquisa que tinha como objeto compreender como a 

psicanálise, ciência até então utilizada por especialistas, transformava-se em saber comum da 

sociedade parisiense, que  adaptava esse saber as suas necessidades e contextos específicos. 

O conhecimento do senso comum nasce da busca do homem por respostas às questões 

que lhe são postas pelo mundo, de forma que, através das suas práticas, o sujeito produz 

conceitos e hipóteses que vão sendo compartilhados com os demais sujeitos de seu grupo a 

fim de explicar a realidade. Tal conhecimento é produzido de forma leiga, sem 

experimentação, comprovação ou validação formalmente científica, uma vez que sua função é 

conhecer a natureza e dominá-la. No entanto, Santos & Almeida (2005) afirma que o 

conhecimento do senso comum não se trata de qualquer conhecimento, mas: 

 

[...] uma forma de conhecimento compartilhado, articulado, que se constitui 
em uma teoria leiga a respeito de determinados objetos sociais. [...] são 
conjuntos de conceitos articulados que têm origem nas práticas sociais e 
diversidades grupais cujas funções é dar sentido à realidade social, produzir 
identidades, organizar as comunicações e orientar condutas. (ps.21 - 22) 
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Moscovici, (1978), ao cunhar o conceito de representações sociais, apoiou-se na noção  

de representações coletivas de Emile Durkheim. Vinculou, dessa forma, a Psicologia à 

Sociologia, ao que Farr (1995) traduziu como sendo uma forma sociológica da psicologia 

social. 

O conceito de representações coletivas proposto por Durkheim em “As formas 

elementos da vida religiosa4’ traduz:  

 

a maneira como o grupo se pensa nas suas relações com os objetos que o 
afetam. Para compreender como a sociedade se representa a si própria e ao 
mundo que a rodeia, precisamos considerar a natureza da sociedade e não a 
dos indivíduos. Os símbolos com que ela se pensa mudam de acordo com a 
sua natureza (...). Se ela aceita ou condena certos modos de conduta, é 
porque entram em choque ou não como alguns dos seus sentimentos 
fundamentais, sentimentos estes que pertencem à sua constituição”. 
(DURKHEIM, apud Minayo, 1995, p. 79). 

 

 Dessa forma, verificamos que as representações coletivas são apresentadas como 

regras a serem adotadas pelos indivíduos na sociedade. No entanto, Moscovici afasta-se e 

amplia o conceito de Durkheim, baseando-se na Psicologia Social ao afirmar que:  

 

(...) recordar a Psicologia Social que, se ela quer verdadeiramente 
compreender os processos por que supomos que se interessa, teria vantagem 
em incluir no seu campo de estudo, a par dos comportamentos, os 
conhecimentos que os indivíduos e os grupos possuem e utilizam a respeito 
da sociedade, dos outros, do mundo, e também a organização específica 
desse conhecimento. Mas não apenas isso. Os comportamentos e os 
conhecimentos somente são apreendidos, quando o são, sob o limitado 
ângulo instrumental. (...) Ora, as representações sociais incitam-nos a 
preocupar – nos mais com as condutas imaginárias e simbólicas na 
existência ordinária das coletividades. (MOSCOVICI, 1978, p. 80 – 81). 

 

Torna-se evidente a dialética provocada por Moscovici entre o indivíduo e a 

sociedade, rompendo com os padrões clássicos das ciências sociais e da psicologia 

psicologizante, uma vez que valoriza o conhecimento empírico, a interação entre indivíduo e 

sociedade, ou seja, abandona a distinção entre sujeito e objeto por acreditar que, segundo 

Guareschi e Jovchelovitch (1995), o sujeito se relaciona diretamente com o objeto de forma 

que, através dessa atividade o indivíduo constrói o mundo e a si próprio. 

 

                                                 
4 Em As formas elementares da vida religiosa, obra publicada originalmente por Emile Durkheim em 1912. 
No Brasil publicado pela Editora Martins Fontes. 
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Isto permite definir a representação social como uma visão funcional do 
mundo, que permite ao indivíduo ou grupo dar um sentido a suas condutas e 
compreender a realidade através do seu próprio sistema de referência, logo, 
adaptar-se e definir seu lugar nessa realidade. (Abric apud SANTOS, 2005 p. 
6). 

 

Convém dizer que, inicialmente, a Teoria das Representações Sociais não teve grande 

aceitação e propagação nos meios científicos, sua adesão foi crescendo à medida que os 

paradigmas tradicionais foram perdendo força na sociedade e novas formas de se fazer 

pesquisa foram sendo adotadas. 

Moscovici (1978) revela que as representações sociais são teorias do senso comum 

que são elaboradas coletivamente nas interações sociais dos sujeitos entre si e dos sujeitos e 

instituições, sendo essas interações realizadas num determinado tempo, cultura e espaço 

específico, dando aos objetos uma nova forma, um novo significado a fim de dar conta da 

realidade. 

 

A representação social é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada 
e partilhada, com um objeto prático, e que contribui para a construção de 
uma realidade comum a conjunto social. Igualmente designada como senso 
comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 
diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. Entretanto, é tida 
como objeto de estudo tão legítimo quanto este, devido à sua importância na 
vida social e à elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das 
interações sociais. (JODELET, 2001 p. 22). 
 

Machado (2003) reforça as considerações de Moscovici e Jodelet, afirmando que as 

representações sociais dizem respeito à “construção da realidade” dos sujeitos sociais 

mediante inumeráveis episódios cotidianos de interação social, criadas quando o sujeito quer 

tornar algo não familiar em conhecido, incorporá-lo aos seus universos consensuais e 

partilhados num grupo.  

Em termos gerais, podemos dizer que as representações sociais são saberes 

desenvolvidos e sustentados por uma comunidade sobre si própria. Esses saberes, tratados 

como senso comum orientam as práticas e as condutas dos sujeitos em relação aos outros e ao 

mundo. Ressaltamos que não há nenhum conhecimento melhor do que o outro, a tradição que 

existe na comunidade o tornará mais valorizado e significativo. 

A grande teoria, ou seja, as ideias originais de Moscovici (1978), segundo Sá (1998), 

atualmente desdobra-se em três correntes teóricas complementares, que são: uma corrente 

mais tradicional, original, liderada por Denise Jodelet em Paris; outra na perspectiva 

sociológica, societal, desenvolvida por Willem Doise, em Genebra; e uma terceira que foca a 
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dimensão sociocognitivo – estrutural das representações, intitulada de Teoria do Núcleo 

Central, ou abordagem estrutural, que tem Jean–Claude Abric, em Aix-en-Provence, como 

seu principal representante ao lado de Claude Flament.  

No Brasil, o desenvolvimento da Teoria das Representações Sociais, segundo Almeida 

(2009), só veio acontecer no início da década de 80 através de produções científicas oriundas 

de universidades do Nordeste e Centro-Oeste do País, o que, segundo a autora, foi uma das 

causas das resistências iniciais à teoria, uma vez que naquela época pesquisas realizadas fora 

do contexto Rio-São Paulo não possuíam uma boa conceituação e reconhecimento no meio 

acadêmico. Afora isso, a Psicologia Social passava por um período de crise, estando dividida 

em duas vertentes que privilegiavam ora os processos interpessoais dos pesquisadores 

americanos, ora por uma abordagem apoiada na teoria marxista que buscava soluções para os 

problemas da realidade. Importante ressaltar que nesse momento nenhuma das duas vertentes 

aderiu a TRS. 

Entretanto, a resistência para com a teoria não persistiu por muito tempo, tendo o 

desenvolvimento de pesquisas colocado o valor heurístico do aporte teórico da TRS, enquanto 

o conceito foi evoluindo e a teoria foi se expandindo pelo Brasil. De acordo com Jodelet 

(2011), as pesquisas no Brasil seguiram várias etapas e obtiveram a influência das escolas 

europeias. A primeira escola que influenciou as pesquisas brasileiras foi relacionada à 

abordagem processual, seguindo da abordagem estruturalista até a abordagem sociogenética, 

contudo a autora vai afirmar que essas escolas serviram de inspiração teórica e metodológica 

para aplicações da teoria que auxiliasse a estudar os problemas da realidade brasileira. “A 

perspectiva comum é de usar a teoria e os modelos das representações sociais para enfrentar 

questões vivas que atravessam a sociedade brasileira hoje em dia.” (Jodelet, 2011 p.22). 

A expansão dos estudos das Representações Sociais no Brasil se observa pela 

ampliação das áreas que têm aderido a este referencial teórico, tais como: Educação, Saúde, 

Serviço Social, Psicologia, História, Sociologia, Antropologia, Geografia, Comunicação, 

Meio Ambiente, Justiça Social, Política entre outras. 

O número crescente de pesquisas, constatado nos diversos eventos da área de 

Representações Sociais,  retrata o quanto a teoria permite uma compreensão e explicação 

aprofundada dos fenômenos sociais. Essa forma de estudo da teoria baseado na realidade  e 

nos problemas sociais vendo sendo apontada por Jodelet (2011) como sendo "A Escola 

Brasileira de Representações Sociais", que se estrutura, “principalmente, em torno de três 

abordagens teóricas que se desenvolveram a partir da TRS: a abordagem processual, liderada 

por Denise Jodelet; a abordagem estrutural, liderada por Jean-Claude Abric e também 
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conhecida como a Escola do Midi; a abordagem societal, liderada por Willem Doise, 

identificada nos meios acadêmicos como Escola de Genebra.” (Almeida, 2009 p.715). 

  Para efeito desta pesquisa, optamos por trabalhar utilizando a concepção original da 

teoria, a partir de Moscovici e Jodelet que assentam a teoria sobre os pressupostos da 

indissociabilidade sujeito/objeto e valorização do senso comum. 

A indissociabilidade sujeito/objeto é fundamento de base para a construção das 

representações sociais. As interações do sujeito com os objetos e com outros sujeitos na 

realidade determinam a construção/elaboração dos conceitos. A comunicação social media e 

favorece suas elaborações. A comunicação, segundo Jodelet (2001), ganha um lugar de 

destaque na teoria, ferramenta que permite a construção de um universo consensual e de 

pertença ao sujeito. Sobre o valor da comunicação para as representações sociais, Jodelet 

(2001 p.29) afirma: 

 

[...] a comunicação desempenha um papel fundamental nas trocas e 
interações que concorrem para a criação de um universo consensual. 
Finalmente, remete a fenômenos de influência e de pertença sociais 
decisivos na elaboração dos sistemas intelectuais e de suas formas. [...] 
Assim, a comunicação social, sob seus aspectos interindividuais, 
institucionais e midiáticos, aparece como condição de possibilidade e de 
determinação das representações e do pensamento sociais. 
 

A valorização do senso comum, que originalmente era um conhecimento 

desvalorizado, ganha destaque no trabalho de Moscovici (1978). Ele  mostra como os sujeitos 

tomam para si os conhecimentos científicos num processo de recriação e articulação que gera 

ações, comportamentos que vão conduzindo as relações entre as pessoas de um grupo.  

Para Jodelet (2001), as representações sociais são criadas a partir da necessidade 

humana de buscar diferentes formas para explicar a realidade. São símbolos recriados pelos 

sujeitos. Esses símbolos recriam a partir da sua própria relação com o mundo. Jovchelovitch 

(1995 p. 81)  completa: “uma estratégia desenvolvidas por atores sociais para enfrentar a 

diversidade e a mobilidade de um mundo que, embora pertença a todos, transcende a cada um 

individualmente”.  

Vale salientar, entretanto, que nem todo conhecimento do senso comum pode ser 

denominado de representação social, uma vez que o objeto5 de representação social, segundo 

                                                 
5 Este pode ser tanto uma pessoa, quanto uma coisa, um acontecimento material, psíquico ou social, um 
fenômeno natural, uma ideia, uma teoria etc.; pode ser tanto real quanto imaginário ou mítico, mas é sempre 
necessário. (JODELET, 2001 p.22). 
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Santos & Almeida (2005 p.22), “deve ser polimorfo, isto é, passível de assumir formas 

diferentes para cada contexto social e, ao mesmo tempo, ter relevância cultural para o grupo”. 

Não obstante, a relevância cultural do objeto pode ser identificada através das 

conversações e outras manifestações do sujeito na sociedade. Para Jodelet (2001), uma 

herança cultural faz com que as representações sejam observadas naturalmente, nos discursos 

trazidos pelas palavras, veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, reproduzidas nas 

condutas sociais. Moscovici afirma que “pessoas e grupos criam representações no decurso da 

comunicação e da cooperação”. (MOSCOVICI, 2010, p.41). Assim as manifestações das 

representações sociais ocorrem através das palavras e da interação social. A este respeito 

Moscovici afirma: 

 

O que estamos sugerindo, pois, é que pessoas e grupos, longe de serem 
receptores passivos, pensam por si mesmos, produzem e comunicam 
incessantemente suas próprias e específicas representações e soluções às 
questões que eles mesmos colocam. Nas ruas, bares, escritórios, hospitais, 
laboratórios, etc. as pessoas analisam, comentam, formulam “filosofias” 
espontâneas, não oficiais, que têm um impacto decisivo em suas relações 
sociais, em suas escolhas, na maneira como eles educam seus filhos, como 
planejam seu futuro, etc. Os acontecimentos, as ciências e as ideologias, 
apenas lhes fornecem o “alimento” para o pensamento. (2010 p.45). 

 

Fica, então, evidenciado que as representações estão intimamente vinculadas à 

comunicação, são geradas nas situações e relações sociais e mobilizam a atividade cognitiva 

dos sujeitos para compreender o mundo. Um saber construído e compartilhado nas 

comunicações. 

 Abric (2000) afirma que as representações permitem compreender e explicar a 

realidade. Conforme o autor, elas guiam os comportamentos e práticas dos indivíduos. Assim, 

admitimos que, ao buscar compreender esses universos consensuais de formação pedagógica 

construídos, podemos estar contribuindo para um repensar dos projetos formativos dos futuros 

professores da educação básica.  

Conforme Moscovici (1978), o sujeito, ao representar, atua sobre o objeto e não 

apenas o reproduz. Existe um componente cognitivo que elabora o pensamento a partir de 

informações arquivadas na memória, e um componente social que traz à tona os conteúdos 

sociais e culturais normatizados por um grupo. De acordo com Santos (2005), a representação 

social é um fenômeno que se fundamenta na vida mental, numa construção que se faz 

mediante dois processos: ancoragem e objetivação, dos quais trataremos a seguir.  
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1.1  Processos de Construção das Representações Sociais 

 

 Moscovici (2010) nos remete a pensar que, com a evolução das ciências e velocidade 

da circulação das informações, é cada vez mais necessário duplicar e reproduzir os 

conhecimentos de modo a torná-los mais acessíveis. Contudo, ele aponta a dificuldade em se 

transformar palavras, ideias ou seres não familiares em algo familiar e de fácil compreensão. 

Para o autor, essas representações são construídas de modo interdependente através da 

objetivação e ancoragem. 

No que concerne à objetivação, temos um processo de materialização do objeto 

abstrato, ou seja, “[...] arte de transformar uma representação na realidade da representação; 

transformar a palavra que substitui a coisa, na coisa que substitui a palavra.” Moscovici (2010 

p. 71). 

A objetivação nos leva a comparar algo que não conhecemos a uma coisa, pessoa ou 

conceito que nos é familiar, é a ligação de uma palavra a uma imagem em um processo de 

seleção. Segundo Moscovici (2010), nem todas as palavras podem ser ligadas a imagens, pois 

estas precisam estar integradas a um padrão de núcleo figurativo, que se define como um 

complexo de imagens selecionadas e legitimadas pela sociedade, de acordo com as crenças e 

referências culturais. Neste sentido, ao incorporar e aceitar essas palavras, elas passam a ser 

utilizadas com maior frequência pela sociedade, tornando-se populares e reais, ou seja, 

passam a representar um objeto, antes desconhecido, não familiar. Eis o que afirma 

Moscovici: 

 

Uma vez que uma sociedade tenha aceito tal paradigma, ou núcleo 
figurativo, ela acha fácil falar sobre tudo o que se relacione com esse 
paradigma e devido a essa facilidade as palavras que se referem ao 
paradigma são usadas mais frequentemente. Surgem, então, fórmulas e 
clichês que o sintetizam e imagens, que eram antes distintas, aglomeram-se 
ao redor. Não somente se fala dele, mas ele passa a ser usado, em várias 
situações sociais, como um meio de compreender outros e a si mesmo, de 
escolher e decidir. (MOSCOVICI, 2005 p. 73). 

 

Santos corrobora Moscovici quando afirma: “apenas alguns elementos são retidos, 

retirados do contexto no qual surgiram em função de significados já existentes”. (2005 p.9). 

Tais elementos são retirados a partir de conhecimentos prévios, da tradição cultural. 

 A ancoragem constitui-se em transformar um objeto não familiar em algo sob o qual 

já possuímos, uma categorização e conceito em nossa mente, fazendo com que o objeto se 

ajuste e se integre a essa categoria e incorpore suas características. Por conseguinte, o ato de 
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ancorar não é um ato neutro, implicando necessariamente em uma avaliação do objeto em 

positivo ou negativo, uma vez que, para Moscovici (2010 p.61), “ancorar é classificar e dar 

nome a alguma coisa”. Assim a classificação consiste em pegar o objeto, confinar a um 

conjunto de comportamentos e regras que ditam o que é e o que não é permitido em relação a 

todos os sujeitos pertencentes a determinado grupo. 

 

De fato, representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e 
de denotação, de alocação de categorias e nomes. A neutralidade é proibida, 
pela lógica mesma do sistema, onde cada objeto e ser devem possuir um 
valor positivo ou negativo e assumir um determinado lugar em uma clara 
escala hierárquica. (MOSCOVICI, 2010 p.62). 

 

Jodelet (2001) completa afirmando que a ancoragem está estruturada sob três 

condições: a atribuição de sentido, a instrumentalização do saber e o enraizamento no sistema 

do pensamento. Para a autora, ao atribuir sentido ao objeto, assegura-se o enraizamento do 

objeto em uma rede de significações construídas socialmente, de forma que este tenha 

coerência e possa ser reconhecido, evitando dessa forma a resistência e recuo quanto ao objeto 

a ser representado. 

 

Na realidade, é dada uma identidade social ao que não estava identificado – 
o conceito científico torna-se parte da linguagem comum e os indivíduos ou 
sintomas não são mais que termos técnicos familiares e científicos. É dado 
um sentido, ao que antes não o tinha, no mundo consensual. (MOSCOVICI, 
2010 p. 68). 
 

 A instrumentalização do saber possibilita a conferência de um valor funcional à 

representação, interpretando-a e naturalizando-a de forma a possibilitar a compreensão da 

realidade, e, consequentemente, a ação sobre o mundo e os outros. O enraizamento do sistema 

de pensamento permite que, na medida em que os sentidos emergem, o objeto seja enraizado 

no sistema do pensamento, tornando-o tangível e familiar, ou seja, ocorre a incorporação 

social do novo que também irá modificar as representações preexistentes, ao que Moscovici 

(2010) afirma: “desse modo, representações preexistentes são de certo modo modificadas e 

aquelas entidades que devem ser representadas são mudadas ainda mais, de tal modo que 

adquirem uma nova existência.” p.70. 

 Concluímos então que tanto a objetivação quanto a ancoragem possuem características 

distintas, todavia se complementam e são processos simultâneos. A objetivação seleciona, 

compara, naturaliza e concretiza o objeto a algo já enraizado na sociedade, o qual possui um 

núcleo figurativo legitimado culturalmente e que tem poder para inserir-se ao objeto ainda 
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desconhecido a fim de representá-lo ao social e torná-lo compreensível, conforme nos diz 

Abric (2000 p.27): “[...] toda realidade é representada, quer dizer, reapropriada pelo indivíduo 

ou pelo grupo, reconstruída no seu sistema cognitivo, integrada no seu sistema de valores, 

dependente de sua história e do contexto social e ideológico que o cerca”. A ancoragem 

introduz ideias desconhecidas as que já são familiares, classificando, rotulando e 

simbolizando o objeto. 

 Nesta pesquisa certamente localizamos elementos que estão objetivados e os já 

ancorados à representação de formação pedagógica. 

 

1.2 As Representações Sociais no campo Educacional 
 

A Teoria das Representações Sociais apresenta-se como um campo teórico de grande 

vitalidade. A diversidade de objetos a partir dela estudados, abrangência de abordagens 

metodológicas e transversalidade são características que lhes conferem, conforme Sá (1998), 

prestígio, interesse e utilização em vários campos científicos: Saúde, Desenvolvimento, 

Educação, Trabalho, Comunidade e Exclusão Social entre outras. 

Jodelet (2001), por considerar que uma representação social é uma forma de saber 

prático que liga um sujeito a um objeto, adverte sobre a importância de se conhecer os 

aspectos dos fenômenos que vêm sendo estudados em termos gerais e específicos, buscando 

responder a três perguntas: quem sabe e de onde sabe? (refere-se à produção e circulação do 

saber); o que e como se sabe? (traz os processos e estados das representações sociais); sobre o 

que se sabe e com que efeito? (aponta o caráter epistêmico da representação em relação ao 

saber erudito). 

Por se tratar de uma teoria que compreende e valoriza ao conceitos/saberes construídos 

e veiculados pelos sujeitos, ela vem sendo bastante utilizada no âmbito educacional. Gilly 

(2001), por exemplo, foi um dos primeiros a mostrar como a noção de representação social 

contribui para análise de fenômenos educacionais desde uma perspectiva mais ampla até 

detalhes do cotidiano escolar. Para o autor, através das relações sociais entre grupos, é 

possível observar a construção, evolução e transformação das representações sociais no 

contexto educacional ao longo de sua história. 

 No Brasil, outros estudiosos merecem destaque com suas publicações ao utilizarem o 

aporte teórico das representações sociais no contexto educacional. Dentre eles destacamos 

três: Menin et al. (2009);  Madeira (2002) e Alves-Mazzotti (1994 e 2006). 



50 
 

Menin et al. (2009) realizaram um levantamento da produção do conhecimento de 

teses e dissertações de programas brasileiros de Pós-Graduação em Educação que trabalham 

com a teoria das representações sociais de ou sobre o profissional professor. A pesquisa 

analisou os objetos estudados pelos autores, contextualização e justificação, assim como 

aspectos metodológicos relacionados ao uso da Teoria das Representações Sociais. O estudo  

de Menin e seus colaboradores revela que a teoria, embora traga uma contribuição para 

aclarar as representações dos professores em relação às várias facetas de sua profissional, tem 

seus conceitos pouco discutidos e problematizados nessa produção.  

Madeira (2000) analisou, entre os professores do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, 

os sentidos atribuídos à própria profissão. O estudo se deteve a compreender como o conjunto 

de informações, conhecimentos e habilidades trabalhados na formação de professores são 

efetivamente modelados e postos na prática cotidiana desses profissionais, ou seja, quais os 

sentidos da aprendizagem na graduação dos professores do ensino fundamental. A autora 

constatou que os professores vivenciam uma angústia pela desvalorização social do seu 

trabalho, sendo esse sentimento compartilhado em suas falas e discursos e no desejo explícito 

e organizado de abandonar o magistério.  

 Alves-Mazzotti (1994) apresenta reflexões acerca da pertinência da Teoria das 

Representações Sociais, enquanto instrumental teórico-metodológico para os estudos da 

atuação do social sobre o pensamento e condutas das pessoas ou grupos. Este é um dos 

primeiros trabalhos de Mazzoti sobre representações sociais. Nele a autora explora o valor 

heurístico da teoria para compreender a problemática da educação, estimulando, naquele 

período, a se buscar, por exemplo, um valor para compreender obstáculos educacionais 

comuns como o fracasso escolar em seus aspectos processuais e subjetivos. 

Os aspectos subjetivos, sobretudo o econômico, torna-se evidente na pesquisa 

realizada por Alves-Mazzotti (2006) ao focar representações de aluno de escola pública, 

construídas por professores, na abordagem estrutural de Abric. O estudo revelou a ligação do 

núcleo central da representação desses professores à ideia de que o aluno pobre tem que 

aprender a “se virar sozinho”, porque a pobreza traz a luta pela sobrevivência e um desafio 

para os professores, que se sentem incapazes de superá-lo. Segundo a autora, esse resultado 

pode explicar ainda altos índices de fracasso escolar, resultantes da situação. 

Para compreender melhor a impressão do social na subjetividade do professor, Alves-

Mazzotti (2007) lança um olhar sobre as representações sociais da identidade docente como 

algo que contribui para a formulação de políticas públicas do ensino fundamental. Constatou 

que há dois pensamentos distintos sobre a identidade docente: para os professores de 1º a 4º 
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série, a identidade está associada à função docente de dedicação, enquanto que para os 

professores de 5ª a 8ª série, a docência associa-se à luta cotidiana contra as dificuldades 

aluno- professor. 

 Essas são algumas pesquisas realizadas no âmbito nacional, que ratificam a fertilidade 

da teoria no campo educacional, que analisa seus fenômenos através dos processos simbólicos 

construídos em sociedade e na relação entre os grupos. 

 Destacamos ainda a crescente utilização da teoria das representações sociais no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

A esse respeito, em sua dissertação de mestrado, Barra Nova (2010) faz um estudo do 

conhecimento das dissertações que utilizaram a teoria no período de 1986 a 2008. A autora 

localizou vinte e nove trabalhos, dos quais um realizado na década de 80, cinco, na década de 

90, e vinte e três nos anos 2000, o que indica um crescimento de estudos na área das 

Representações Sociais na última década. 

 A autora aponta uma grande variedade de objetos pesquisados nas dissertações do 

programa, não havendo nenhum foco que tenha sido privilegiado. Entre os objetos estudados, 

estão questões de gênero, supervisão escolar, coordenação pedagógica, o aluno da escola 

pública, o professor de matemática, formação continuada, aprendizagem, magistério, 

construção de saberes, didática, escola e escolarização, educação especial e patrimonial, 

ensino, estágio supervisionado, fazer docente, informática na educação, inclusão escolar, 

interdisciplinaridade, museu, o brincar, projeto político-pedagógico, qualidade da educação, 

sexualidade, sucesso e fracasso escolar, uso do computador na escola. 

  Para ter clareza sobre a continuidade ou persistência do uso do referencial das 

representações no PPGE – UFPE, realizamos um levantamento da produção de dissertações 

no período de 2009 a 2011 e constatamos que o crescimento apontado por Barra Nova (2010) 

vem se firmando, uma vez que em apenas dois anos localizamos onze dissertações que 

tiveram as Representações Sociais como embasamento teórico: (LIMA, 2009; ESPÍNDOLA, 

2009; GUERRA, 2009; ALBUQUERQUE, 2009; SILVA, 2009; SANTOS, 2009; MELLO, 

2009; SANTOS, 2010; LINDOSO, 2011; ANICETO, 2011; BARRA NOVA, 2011). Assim 

podemos dizer que entre o período de 1986 a 2011 temos um total de quarenta e uma 

dissertações defendidas no Programa de Pós Graduação em Educação da UFPE que se apoiam 

no referencial teórico das Representações Sociais. O quadro abaixo nos dá um 

dimensionamento das produções nas diferentes décadas. 
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Quadro 2 - Dissertações defendidas apoiadas na Teoria das Representações Sociais no 
PPGE/ UFPE. 

 

DÉCADAS f 
80 01 

90 05 

2000 34 

Total 41 

 

 Em nossos achados bibliográficos da produção entre 2009 e 2011, se confirma a 

diversidade de objetos trabalhados pelos pesquisadores, o que ratifica a importância da Teoria 

das Representações Sociais no campo educacional, haja vista seu olhar sobre os fatores 

sociais. Como sujeitos de pesquisa constatamos a participação de professores (09), seguido de 

alunos da educação básica (1) e superior (1). Contudo, não localizamos nenhum trabalho  

abordando os estudantes das licenciaturas, como o que nos propomos neste trabalho. 

 Já os objetos de estudos que verificamos em nossa pesquisa são: o bom aluno, 

avaliação processual, o professor de matemática, ser professor, autoridade docente, ensino da 

língua escrita, disciplina adaptada de educação física, de corpo, ciclos de aprendizagem e 

escola. Não há registro de trabalhos que abordem a formação pedagógica nas licenciaturas, 

objeto de nosso estudo, ao que mais uma vez nos remete a relevância da nossa pesquisa. 

Convém dizer que sujeitos e objetos são elementos indispensáveis na construção das 

representações sociais, pois um não existe sem o outro, o que corrobora o dito por Moscovici 

(1978): “toda representação é de alguém tanto quanto de alguma coisa. É uma forma de 

conhecimento por meio da qual aquele que conhece se substitui no que é conhecido” (p.11).  

O levantamento realizado mostrou uma variedade nas formas de se pesquisar 

representações sociais, o que é possível dadas as suas características de criatividade e 

flexibilidade. Constatamos o uso de entrevistas, questionário, técnica de associação livre de 

palavras, desenho, etc., sendo esses trabalhos analisados de forma qualitativamente.  

Assim, podemos afirmar que a produção científica do programa de Pós Graduação em 

Educação da UFPE reforça, junto à produção nacional, a vitalidade da teoria e o 

fortalecimento do seu uso para compreensão dos fenômenos educacionais, rompendo, 

segundo Albuquerque (2007 p. 70), “[...] com os modelos explicativos que se sustentam 

estruturalmente com base na dicotomia individual e coletivo, passando a constituir uma nova 

modalidade de leitura e interpretação da realidade social”. 
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 Neste sentido, a escolha pela Teoria das Representações Sociais como referencial 

teórico para estudar a formação pedagógica dos futuros professores justifica-se pelo fato dessa 

teoria superar as dicotomias entre homem e objeto, individual e coletivo, possibilitando  

captar o dinamismo e complexidade pelas quais o sujeito se define, dentro da intrincada 

evolução das informações, valores, normas, símbolos e desejos que envolvem o sentido do 

objeto, determinando as condutas e práticas em relação a ele. Por ser a formação pedagógica 

dos professores um objeto histórico, construído e sedimentado na sociedade através das 

instituições formadoras, com oferta de licenciaturas fortemente marcadas pelo embate entre o 

específico e o pedagógico, entendemos que, ao buscar compreender essa formação 

pedagógica na perspectiva, estamos diante um objeto passível da criação de significações 

simbólicas partilhadas pelo grupo.  

No capítulo seguinte apresentamos o percurso metodológico desta pesquisa. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
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Em virtude do corrente em torno do que é específico e do que é pedagógico nos cursos 

de licenciaturas diversas, esta pesquisa teve o objetivo de analisar o sentido da formação 

pedagógica entre os estudantes de licenciatura.  Por esse motivo, adotaremos neste estudo a 

abordagem qualitativa da pesquisa.  Essa abordagem é descrita por Minayo (1994) como 

aquela que: 
 

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. (p. 21-22). 

 

A abordagem favorece o estudo das representações sociais que, de acordo com Jodelet, 

devem ser estudadas articulando elementos afetivos, mentais, sociais, integrando a cognição, a 

linguagem e a comunicação às relações sociais que afetam as representações e a realidade. O 

comentário procede, tendo em vista que a pesquisa qualitativa tem o objetivo de estudar toda 

a complexidade dos fenômenos em seu contexto natural de forma a levar o investigador a 

compreender os comportamentos dos sujeitos a partir do que é observado em situações reais 

do cotidiano. 

 

2.1. O Campo de Pesquisa 
 

O campo de pesquisa escolhido para o desenvolvimento deste trabalho foi o Centro de 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco, o qual atende dezenove cursos de 

licenciaturas, de diferentes centros acadêmicos da instituição, garantindo a formação 

pedagógica. A escolha desse campo decorre da expressividade do Centro de Educação que 

completa 60 anos de tradição na formação de professores das diversas licenciaturas, sendo 

esses cursos quase sempre bem avaliados pelo MEC6. A maioria dos cursos tem apresentado 

nota 4,0 no Conceito Preliminar de Curso - CPC7.  

Esse espaço também se tornou indispensável para nossa pesquisa, dado ser um centro 

que recebe o maior número de alunos de licenciatura do estado de Pernambuco, em um único 
                                                 
6 Em levantamento no site http://emec.mec.gov.br/ acessado em 02/02/12, encontramos os resultados a seguir 
apresentados quanto à avaliação do Conceito Preliminar de Curso - CPC nas  licenciaturas da UFPE.  
 
7 O CPC segundo o MEC: “é composto a partir dos resultados do Enade e por fatores que consideram a titulação 
dos professores, o percentual de docentes que cumprem regime parcial ou integral (não horistas), recursos 
didático-pedagógicos, infraestrutura e instalações físicas. O conceito, que vai de 1 a 5 (sendo 5 o valor máximo), 
é um indicador preliminar da situação dos cursos de graduação no país.”  http://emec.mec.gov.br/ acessado em 
02/02/12. 
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recinto. Também é um campo reconhecido na formação de professores por receber alunos em 

seus três turnos e manter uma coordenação própria para as licenciaturas diversas. 

 

2.2 Participantes  
 

Escolhemos os participantes desta pesquisa obedecendo aos seguintes critérios: 

contemplar estudantes das diversas áreas científicas; envolver alunos de diferentes turnos; 

alunos com e sem experiência profissional, observando estágio da formação, ou seja, 

incluímos alunos matriculados em diferentes períodos do curso. 

Conforme apresentamos na Tabela 1, esta pesquisa contou com a participação de 185 

estudantes matriculados no primeiro semestre de 2012 em 16 cursos de licenciatura, 

oferecidos pelo Centro de Educação.  

 

Tabela 1 - Número de participantes por curso de licenciatura 
 

CURSO f % 

Artes Cênicas 07 3,8 

Artes Visuais 10 5,4 

Ciências Biológicas 12 6,5 

Ciências Sociais 17 9,3 

Dança 9 5,0 

Educação Física 11 6,0 

Enfermagem 15 8,0 

Expressão Gráfica 06 3,2 

Filosofia 12 6,5 

Física 10 5,4 

Geografia 15 8,0 

História 16 8,6 

Letras 19 10,3 

Matemática 06  3,2 

Música 12 6,5 

Química 08 4,3 

TOTAL 185 100 
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A fim de verificarmos se há diferenças entre as representações sociais de formação 

pedagógica dos estudantes das diversas licenciaturas, o grupo participante foi construído 

considerando as três grandes áreas de formação de professores da UFPE, a saber: ciências 

exatas, humanas e saúde. Ressaltamos que o número de participantes nessas áreas é 

representativo do número de matriculados nas disciplinas pedagógicas. Como se observa na 

Tabela 1, os cursos que são da área das ciências humanas possui o maior número de 

participantes, o que indica se tratar de uma área com grande quantitativo de matrícula. 

Também é a área de humanas que concentra, como mostra a Tabela 2, o maior  número de 

cursos de licenciatura, um total de dez cursos. As demais áreas como ciências exatas e saúde 

possuem cada uma três cursos de licenciatura. Ainda, conforme apresentamos na tabela 2, 

percebemos que, embora as áreas de saúde e exatas possuam o mesmo número de cursos de 

licenciatura, a participação da área de saúde é mais expressiva devido ao grande número de 

alunos matriculados nas licenciaturas em Educação Física e Enfermagem no CE. 

 

Tabela 2 - Participantes por Área Científica 
 

ÁREA CURSOS f % 

Ciências Humanas 

Artes Cências/ Artes Visuais/ 

Ciências Sociais/ Dança/ 

Expressão Gráfica/ Filosofia/ 

Geografia/ História/ Letras/ 

Música 

123 66,5% 

Ciências da Saúde 

 

Ciências Biológicas/  

Educação Física/ Enfermagem 

 

38 

 

20,5% 

 

Ciências Exatas 

 

Física/ Química/ Matemática 

 

24 

 

13,0% 

 

TOTAL 
 

 

185 

 

100 

 

Quanto ao gênero, a Tabela 3 revela um equilíbrio entre a participação de homens e 

mulheres na pesquisa, sendo 50,3% participantes do sexo feminino e 49,7% do gênero 

masculino. Vale salientar que tal equilíbrio ocorreu de forma aleatória, já que o gênero não foi 

tomado como critério de escolha dos participantes. 



58 
 

Tabela 3 - Distribuição dos participantes por gênero 
 

GÊNERO f % 

Feminino 93 50,3 

Masculino 92 49,7 

TOTAL 185 100 

 

Conforme apresentamos na Tabela 4, no que concerne à faixa etária, 19,5% dos 

participantes estão na faixa etária de 17 a 19 anos; 47%, na faixa etária de 20 a 24 anos; 

17,8% possuem idade entre 25 a 29 anos; 6,5% dos estudantes estão na faixa de 30 a 35 anos 

e 7% afirmaram estar com idade acima de 35 anos. Constatamos que 2,2% dos participantes 

não indicaram sua faixa de idade ao responder ao questionário (apêndice A). 

 

Tabela 4 - Distribuição dos participantes por faixa etária 
 

FAIXA ETÁRIA f % 

17 a 19 anos 36 19,5 

20 a 24 anos 87 47,0 

25 a 29 anos 33 17,8 

30 a 35 anos 12 6,5 

Acima de 35 anos 13 7.0 

Não informou 4,0 2,2 

TOTAL 185 100 

 

Em relação aos turnos em que os sujeitos estavam matriculados, a Tabela 5 mostra 

que há uma predominância de matrícula (41,6%) nos cursos de licenciaturas do turno noturno; 

23,2% dos estudantes estão matriculados no turno da tarde; 21% estão simultaneamente 

matriculados nos turnos da manhã e tarde, 11% apenas no turno da manhã e 3,2% sujeitos 

pesquisados não responderam ao quesito quando aplicamos o questionário.  
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Tabela 5 - Número de participantes por turno em que está matriculado 
 

TURNO f % 

Manhã 20 11,0 

Tarde 43 23,2 

Noite 77 41,6 

Manhã/tarde 39 21,0 

Não Informado 06 3,2 

TOTAL 185 100 

 

A Tabela 6, a seguir, revela que 54,5%  dos estudantes que participaram da  pesquisa 

exercem alguma atividade profissional contra 46,5% que declararam ser estudantes 

profissionais.  

 

Tabela 6 - Distribuição dos participantes quanto ao exercício de atividade profissional 
 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 
f % 

Sim 101 54,6 

Não 84 45,4 

TOTAL 185 100 

 

Perguntamos aos estudantes, que afirmaram exercer atividade profissional, sobre a 

natureza dessas atividades. Conforme apresentamos na Tabela 7, a seguir, 34,7% dos 

estudantes atuam na área educacional (como professores, auxiliares, estagiários ou bolsistas 

de programas educacionais), 11,8%  atuam na área administrativo/financeira desde cargos 

gerenciais a operacionais;  11,8%  desenvolvem atividades na área artística, como as de artes 

cênicas, música, artes visuais, etc. e 6% atuam no setor de marketing e comércio. Tivemos 

ainda informação de que 5% dos sujeitos trabalham com pesquisa, não sendo explicitado, se 

acadêmica ou profissional em algum instituto específico, e 30,7% declaravam estar atuando 

em atividades de áreas variadas como religião, engenharia, polícia, bombeiro, enfermagem 

entre outros.  
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Dentre os 35 sujeitos que atuam na área de educação, 42,9% possuem menos de um 

ano de experiência, 34,3% possuem de um a cinco anos de experiência educacional, e 22,8% 

têm mais de cinco anos de atuação no campo da educação. 

Dentre os 35 sujeitos que atuam na área de educação, 42,9%  possuem menos de um  

ano de experiência, 34,3% possuem de um  a cinco  anos de experiência educacional e 22,8% 

tem mais de cinco anos de atuação no campo da educação. 

 

Tabela 7 -  Número de Participantes por área de atuação profissional 
 

ÁREA PROFISSIONAL f % 

Educação  35 34,7 

Administrativo/ Financeiro 12 11,8 

Artístico 12 11,8 

Vendas e Marketing 06 6,0 

Pesquisa 05 5,0 

Outros 31 30,7 

TOTAL 101 100 

 

Na tentativa de responder a um dos nossos objetivos específicos que era identificar se 

os estudantes ao longo de sua permanência na licenciatura modificam suas representações 

sociais de formação pedagógica, incluímos na amostra estudantes em diferentes estágios de 

formação. Dessa forma, conforme a Tabela 8, é possível verificar a presença de estudantes 

iniciantes até aqueles que ultrapassaram o tempo regular estabelecido para conclusão do 

curso. Assim, conforme consta na referida tabela, 35% dos participantes estão matriculados 

nos três primeiros períodos do curso; 40,5% estão entre o 4º e 6º período e 24,3% estão 

cursando os últimos períodos dos cursos. 
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Tabela 8 -  Número de participantes por período que estão matriculados nos cursos de 

licenciaturas 

 

PERÍODO f % 

1º ao 3ª  65 35,0 

4º ao 6º 75 40,5 

7º ao 10º 45 24,3 

TOTAL 185 100 

 

Na Tabela 9 identificamos o tipo de escola que os sujeitos realizaram a sua formação 

básica. Conforme informaram os participantes, 40% deles realizaram os estudos de educação 

básica em escolas privadas; 35,7% estudaram em escola pública; 21,6% informaram que 

realizaram á educação básica simultaneamente em escola pública e parte em escola particular, 

enquanto que 2,2% afirmaram ter frequentado outro tipo de escola e 0,5% não respondeu a 

este quesito. 

 

Tabela 9 - Participantes por Tipo de Escola frequentada durante a Educação Básica 
 

TIPO DE ESCOLA f % 

 Privada 74 40,0 

Pública 66 35,7 

Pública e Privada 40 21,6 

Outro tipo 04 2,2 

Não Informado 01 0,5 

TOTAL 185 100 

 

Em relação ao nível de escolaridade do pai dos participantes da pesquisa, conforme 

mostramos na Tabela 10, temos a seguinte situação: 3,2% afirmaram que o pai é analfabeto; 

30,3% possuem pai que concluiu o ensino fundamental; 34,6% dos alunos têm pai que 

concluíram o ensino médio; 22,2% desses pais concluíram o ensino superior; 9,2 afirmaram 

que seus pais  cursaram uma pós-graduação e 0,5% não informou a escolaridade do pai.  
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Tabela 10 - Nível de escolarização do pai dos participantes 
 

NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE DO PAI 

f % 

Analfabeto 06 3,2 

Ensino Fundamental 56 30,3 

Ensino Médio 64 34,6 

Superior 41 22,2 

Pós-Graduação 17 9,2 

Não Informado 1 0,5 

TOTAL 185 100 

 

Na tabela 11 apresentamos o nível de escolaridade das mães dos estudantes que 

participaram desta pesquisa. Conforme foi informado, 2,2% dos participantes possuem mães 

analfabetas; 23,8% delas cursaram o ensino fundamental; 40% afirmaram que suas mães 

concluíram o ensino médio; 20,5% deles têm mães que concluíram o ensino superior; 13%  

afirmaram que suas mães cursaram pós-graduação e 0,5% do grupo não informou o nível de 

escolaridade de sua mãe.   

Ao se estabelecer uma comparação entre as tabelas 10 e 11, evidenciamos um maior 

investimento quanto à escolarização da figura materna em detrimento da escolarização do pai. 

A informação corresponde com resultados do IBGE que afirma maior índice de escolarização 

das mulheres no Brasil. 

 

Tabela 11 - Nível de escolarização da mãe dos participantes 
 

NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE DA MÃE 

f % 

Analfabeta 04 2,2 

Ensino Fundamental 44 23,8 

Ensino Médio 74 40,0 

Superior 38 20,5 

Pós-Graduação 24 13,0 

Não Informado 1 0,5 

TOTAL 185 100 
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2.3 Procedimentos de Coleta 

 

Moscovici (1979) apresenta as representações como entidades quase tangíveis que 

circulam e se cristalizam através da fala, gestos e movimentos. Dessa forma, buscamos coletar 

essas representações através de dois procedimentos na perspectiva de uma análise ampla e 

consistente dos dados a serem analisados a partir do que já evidenciamos na caracterização do 

sujeito ora realizada. Trata-se dos procedimentos de: associação livre de palavras e grupo 

focal. 

A associação livre de palavras é uma técnica projetiva oriunda da Psicologia Clínica e 

que tem como objetivo acessar conteúdos mais espontâneos acerca de um objeto, fato, evento 

geralmente mascarados nas produções discursivas, alcançando os elementos que constituem o 

universo semântico do objeto estudado. Nesta pesquisa, a associação livre consiste em 

solicitar aos participantes que expressem ou registrem em formulário próprio, de forma livre e 

rápida em torno de cinco  palavras que lhes venha imediatamente à lembrança a partir da 

apresentação do estímulo indutor formação pedagógica é...  

 Neste estudo, a associação livre foi utilizada com um grupo de 185 estudantes, 

visando apreender o conteúdo geral das Representações Sociais de Formação Pedagógica dos 

licenciandos. Entendemos tratar-se de um instrumento apropriado para pesquisa porque, 

diferentemente dos métodos interrogativos, procura acessar os conteúdos mais espontâneos e 

significativos, dessa forma menos racionalizados para com os objetos e eventos que os 

sujeitos venham a representar. 

Para a realização da associação livre, distribuímos entre os estudantes um protocolo 

(Apêndice A) dividido em duas partes, sendo a primeira, a própria associação em que o 

participante escreveu as cinco palavras que lhe vierem imediatamente à lembrança mediante o 

estímulo indutor. Em seguida, indicaram a palavra que consideraram mais importante e 

justificaram o porquê da escolha dessa palavra. A segunda parte do protocolo era um 

questionário socioeconômico, cujas respostas dos estudantes foram utilizadas para 

caracterizar o grupo descrito na seção anterior. 

A técnica do Grupo Focal se caracteriza por ser “um conjunto de pessoas selecionadas 

e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, objeto de pesquisa, a partir da 

sua experiência pessoal” (Powell e Single apud Gatti, 2005 p.7). Os sujeitos foram 

selecionados a partir de alguns critérios condizentes com o problema em estudo - o uso dos 

grupos focais pressupõe que os sujeitos possuam algumas características em comum e que 

tenham alguma vivência com o tema a ser discutido, a fim de possibilitar a discussão da 
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questão levantada de forma interativa de modo a apreender os elementos que estão ancorados 

nas suas representações. 

Em virtude das representações serem compartilhadas e, tendo em vista a possibilidade 

interativa propiciada pelo grupo focal, nós utilizamos, esta técnica para ter mais um suporte 

de compreensão das representações sociais de formação pedagógica dos estudantes dos cursos 

de licenciaturas do Centro de Educação da UFPE de maneira a fortalecer e consubstanciar o 

conteúdo dessas Representações Sociais capturada na associação livre. Nesse sentido, após o 

trabalho de associação livre com o grande grupo, construímos, atendendo os mesmos critérios 

anteriores mencionados, dois subgrupos de estudantes vinculados aos cursos nas áreas de 

ciências humanas e ciências exatas/saúde. Com esses grupos menores realizamos duas sessões 

interativas, cuja condução foi feita com base na questão orientadora: como vocês veem a 

formação pedagógica a que têm acesso no Centro de Educação?  

Como o objetivo central do grupo focal é identificar percepções, sentimentos, atitudes e 

ideias dos participantes a respeito de um determinado assunto, produto ou atividade, 

reconhecemos sua pertinência para compreender como as representações sociais da formação 

pedagógica dos estudantes são partilhadas entre os grupos.  

 

2.4. A entrada no campo empírico e o contato com os participantes 
 

Iniciamos os primeiros contatos com o campo logo após a qualificação do projeto de 

pesquisa, uma vez que precisávamos aproveitar ao máximo o nosso tempo para 

correspondermos ao planejamento desta pesquisa.  

Nossa primeira ação em campo foi estabelecer um contato com a coordenação e 

secretaria das licenciaturas a fim de obter informações sobre o número de turmas das diversas 

licenciaturas, distribuição dos alunos matriculados por curso e área nessas turmas, horários e 

professores que as assumiam.  Através da planilha dos horários das turmas, fornecida pela 

coordenação, identificamos 99 turmas ofertadas para o 1º semestre de 2012, no Centro de 

Educação da UFPE.  

Num início do trabalho de campo, enfrentamos algumas dificuldades de acesso a essas 

informações junto à coordenação das licenciaturas por se tratar de início de semestre, período 

de modificação de matrícula e reorganização das turmas. Contudo, num segundo contato com 

essa coordenação, fomos prontamente atendidas e tivemos acesso às informações necessárias 

para darmos início ao trabalho de coleta. De posse delas, iniciamos no dia 26 de março os 
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primeiros contatos com os estudantes para aplicação do questionário e teste de associação 

livre de palavras. 

Os sujeitos foram abordados nos corredores e salas de aula do CE, mediante a 

autorização dos docentes responsáveis pela disciplina ministrada naquele horário. Não 

tivemos grandes dificuldades de acesso aos alunos, exceto quando as turmas estavam 

realizando provas ou trabalhos. Percebemos em alguns grupos certas resistências ou 

desinteresse dos estudantes em contribuir com a pesquisa. Em algumas ocasiões contamos 

como o estímulo de professores dessas turmas que incentivavam seus alunos a participar.  

Convém lembrar que a maioria dos professores a que tivemos acesso demonstrou interesse em 

conhecer o foco da pesquisa e reconheceram as licenciaturas como um campo de pesquisa a 

ser mais bem explorado, campo que provoca reflexões, sobretudo a respeito de quem é esse 

aluno e como trabalhar com seus anseios e frustrações. 

Os critérios que estabelecemos para a composição da amostra desta pesquisa, quais 

sejam, incluir no grupo alunos do maior número de licenciaturas presentes no CE, garantir a 

presença de alunos matriculados em diferentes períodos, nos três turnos, com e sem 

experiência docente,  nos levou a prolongar a primeira fase de coleta até o final de abril.  

Esses critérios também nos orientaram na definição do número de sujeitos a ser incluído 

na amostra. Lembramos que inicialmente definimos em cinco alunos por curso, sendo 

posteriormente esse universo ampliado para dez alunos, no intuito de garantir  um número 

mínimo de sujeitos que concordassem e pudessem participar da segunda fase da pesquisa que 

seria o grupo focal. Convém dizer que, no percurso, esse número foi se alterando, para mais 

ou menos, em função do aceite dos sujeitos em contribuir com a pesquisa.  

Ao adentrarmos as salas de aula para procedemos da seguinte forma: identificávamos-

nos como estudante do mestrado; apresentávamos os objetivos da pesquisa e sua relevância 

para a formação dos futuros professores; e questionávamos sobre a possibilidade de 

participação. Após a manifestação do interesse em colaborar, entregávamos o formulário e 

explicávamos de modo detalhado como deveriam responder a associação livre de palavras e 

questionário. Esse procedimento se repetia quando abordávamos os estudantes 

individualmente ou em grupo, nos corredores do CE.  

A fim de garantir a fidelidade aos critérios estabelecidos, o trabalho de campo foi 

desenvolvido nos três turnos. É importante salientar que a presença nos diferentes turnos 

facilitou a busca dos estudantes das licenciaturas com menor número de matrícula no CE, 

principalmente Expressão Gráfica, Química, Física e Matemática.  
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Após a primeira fase da coleta, reunimos um conjunto de 200 protocolos respondidos e 

fomos conferindo um a um o seu preenchimento conforme o procedimento exigia.  Nessa 

etapa invalidamos 15 protocolos por não atenderem ao modo correto de realizar a associação 

livre e por apresentarem respostas incompletas. Assim, passamos a trabalhar com 185 

protocolos. 

Em seguida, dentre os 185 protocolos válidos, separamos aqueles em que os sujeitos se 

dispuseram a participar da segunda fase da pesquisa, os grupos focais, para que agendássemos 

os encontros.  

Para a técnica do grupo focal, trabalhamos com dois subgrupos, sendo um com os 

alunos das áreas de saúde e exatas e outro com alunos da área de humanas. Tal deliberação se 

deu por acreditarmos que os alunos de saúde e exatas, em conjunto com os de humanas, 

tenderiam a ficar mais passivos, algo já percebido em nossa experiência como professora das 

licenciaturas.  Outro aspecto levado em conta foi o número alto de cursos da área de humanas 

em detrimento das outras áreas. A esse respeito Gatti (2005) alerta para se compor os grupos 

focais com um número médio mínimo de 6 a 10 participantes. 

Ao contrário da primeira fase, a segunda, realizar os grupos focais, constituiu-se um 

trabalho árduo. Tivemos que lançar mão de estratégias de persuasão e convencimento dos 

sujeitos para que pudessem se deslocar, deixando suas atividades no dia e horário agendado 

para participar da pesquisa. Também registramos um maior investimento em recursos 

audiovisuais, tempo e ligações telefônicas para agendamento do grupo e realização das 

seções. Outro fator que dificultou e atrasou o processo de coleta foi a paralisação dos 

professores das universidades federais, iniciada em 17 de maio e finalizada apenas em 5 de 

setembro, com retorno às aulas apenas em 17 de setembro de 2012. 

O primeiro grupo focal foi realizado com estudantes das áreas de saúde e exatas e 

aconteceu no dia 8 de maio. O grupo foi formado por cinco participantes, sendo duas de 

Enfermagem, uma de Ciências Biológicas, um de Matemática e um estudante de Física. 

Lembramos que, a princípio, havíamos planejado um grupo composto por doze estudantes, 

sendo dois de cada uma das licenciaturas em Física, Química, Matemática, Ciências 

Biológicas, Enfermagem e Educação Física. No entanto, ao realizarmos os contatos com os 

alunos, tivemos muitas dificuldades, sobretudo com os alunos de Química e Educação Física, 

pois foram poucos os que se disponibilizaram a participar dessa segunda fase da pesquisa. 

Além disso, tivemos a dificuldades para conciliar um melhor dia e horário para atender a 

todos. Mesmo assim, conseguimos a confirmação de nove estudantes para participar. No dia e 

horário marcados esperamos em torno de 40 minutos a chegada deles, realizando ligações e 



67 
 
enviando mensagem a cada um a fim de garantir a participação. Após longa espera, três 

admitiram não puder comparecer, e uma, embora informasse estar a caminho, chegou ao local 

combinado com bastante atraso, o que impossibilitou sua participação. Assim, como já 

dissemos, o primeiro grupo focal - áreas de saúde e exatas - foi desenvolvido com cinco 

estudantes.  

O local escolhido para a realização do grupo foi a sala de estudos da nossa orientadora, 

local com boas condições de trabalho e com pouca interferência, além de ser de fácil acesso 

no Centro de Educação da UFPE. Agendamos com todos os alunos no hall do auditório por 

ser um local de fácil localização o que evitaria perdas e dificuldades. De lá eles foram 

conduzidos à referida sala.  

Organizada com cadeiras ao redor de uma mesa redonda e um sofá ao lado, a sala foi 

equipada com filmadora, máquina fotográfica capaz de fazer gravações, um notebook para 

gravação do áudio e dois telefones celulares com gravador de áudio, a fim de que não 

tivéssemos nenhum contratempo em relação à perda das informações obtidas. 

Seguindo o mesmo procedimento utilizado na primeira fase, ao iniciar, explicamos aos 

participantes o objetivo da pesquisa, o que era um grupo focal e a importância da participação 

de todos na discussão proposta. Pedimos autorização para as gravações e filmagem e 

assumimos perante o grupo o compromisso de garantir anonimato e sigilo das informações 

oferecidas. 

Iniciamos os trabalhos do grupo com uma rodada de apresentações, na qual cada um 

falou seu nome, seu curso e estágio em que se encontrava. Para esse grupo contamos com o 

auxílio e apoio de nossa orientadora, de uma professora vinculada ao grupo de estudo que é 

mestre em educação e da pesquisadora, que nos auxiliaram na mediação do debate no grupo.  

Seguimos a discussão abordando pontos, como o sentimento dos estudantes em relação 

ao CE quando comparado aos seus centros de origem; expectativas para com a formação 

pedagógica que faziam no CE e contribuições da formação pedagógica para o futuro 

professor. Os estudantes tiveram boa participação e interação. Demonstraram interesse e 

desenvoltura no debate que ocorreu de maneira tranquila e descontraída e durou em torno de 

hora e meia.   

O segundo grupo focal, com os estudantes das licenciaturas da área de humanas, que 

pensávamos ter uma maior adesão e participação dos sujeitos, nos reservou grandes surpresas.  

A realização desse grupo focal foi planejada para o dia 17 de maio, no mesmo local e horário 

do primeiro. Planejamos a participação de doze estudantes, sendo dois estudantes de 

Geografia e Filosofia (os dois cursos como maior número de alunos participantes da primeira 
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fase da pesquisa) e um aluno dos demais cursos (História, Dança, Música, Artes Visuais, 

Ciências Sociais, Letras, Artes Cênicas e Expressão Gráfica).  

Os critérios de escolha desses alunos foram os mesmos da primeira etapa da pesquisa, 

além de termos considerado a disponibilidade para participação dos sujeitos no dia e hora 

programados.  

Para compor o grupo focal da área de humanas registramos algumas dificuldades de 

acesso aos alunos de Artes Cênicas e Letras. Em relação ao curso de Letras, tivemos a 

confirmação de apenas uma aluna e, do curso de artes cênicas, não localizamos estudantes 

com disponibilidade para participação.  

No dia anterior ao encontro, enviamos mensagens para todos os que haviam aceitado 

participar (via e-mail ou telefone), lembrando o compromisso do dia seguinte e confirmando 

local, hora e participação. Na data planejada para realização, preparamos o espaço físico, com 

a instalação das câmeras, aparelhos de gravação de áudio e lá permanecemos no aguardo da 

chegada dos estudantes. Passado o horário agendado, sem que nenhum sujeito aparecesse, 

começamos a realizar ligações telefônicas e enviar torpedos para todos eles, na expectativa de 

que estivessem a caminho. Para nossa frustração, só obtivemos retornos negativos ao nosso 

chamado, sendo diversas as razões (esquecimento, doença, confusão em relação à data, 

problema inesperado, professor que não liberou etc.).  

Dessa forma, dos 12 estudantes que confirmaram presença, apenas uma aluna do curso 

de Letras compareceu ao local, ao que agradecemos, comunicamos a ausência dos outros e a 

impossibilidade de realizar o trabalho. Pedimos desculpas pelo contratempo e prometemos 

fazer novo contato, mediante novo planejamento. 

Na mesma ocasião tentamos contatos com as turmas de licenciatura em aulas no CE, 

contudo, a grande maioria já não se encontrava mais no prédio. Fizemos contato com uma das 

professoras que têm maior diversidade de estudantes de licenciatura (área de humanas) em 

uma de suas turmas, solicitando permissão para agendar a realização do grupo na outra 

semana. Admitíamos que a liberação durante a aula para a participação na pesquisa 

viabilizaria o encontro e assim ficou acertado. Contudo, nesse mesmo dia foi deflagrada a 

greve dos professores das universidades federais, o que impossibilitou ainda mais a 

continuidade da coleta no prazo estabelecido. 

Lembramos que em seguida à deflagração da greve e, na tentativa de cumprir a contento 

os  prazos junto à pós-graduação, realizamos uma nova tentativa de agendamento com o 

grupo, dessa vez enviando um e-mail para todos os alunos que disponibilizaram seus 

endereços no protocolo da pesquisa. Nessa correspondência pedíamos para que eles nos 
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retornassem informando o melhor dia e horário da semana para participarem de um grupo 

focal. Desse contato obtivemos apenas respostas de quatro alunos, número insuficiente para 

atender aos critérios definidos para sua realização. 

Por fim, ao término da greve das universidades federais do país no dia 5de setembro, tão 

logo retornaram as aulas no CE (17/09), entramos em contato com uma das professoras da 

disciplina de políticas educacionais que possuía em turma um número razoável de estudantes 

dos diferentes cursos de licenciaturas e agendamos para o dia 26 de setembro a segunda 

sessão de grupo focal. 

No dia e horário combinados e no mesmo espaço em que realizamos a sessão anterior, 

nos reunimos com os estudantes de saúde e exatas.  Esses estudantes foram aqueles que, após 

serem estimulados pela professora aceitaram participar da pesquisa, tendo então sido 

liberados da aula de Políticas Educacionais para participação do grupo focal. 

Contamos com seis participantes, sendo um representante de cada um dos seguintes 

cursos: Expressão Gráfica, Letras, História, Filosofia, Artes Visuais e Música. 

Assim, como fizemos no primeiro grupo, iniciamos o trabalho explicando aos 

participantes o que era um grupo focal, seu funcionamento e a importância da participação de 

todos na discussão. Seguimos pedindo autorização para as gravações e filmagem do grupo, 

assumindo o compromisso de garantir o anonimato e sigilo das informações oferecidas. 

Lembramos que o participante do curso de História sentiu-se incomodado, o que após nossa 

explicação sobre o destino do material gravado aceitou sem maiores problemas. Logo depois, 

seguindo o ritual adotado com o grupo anterior, prosseguimos com as apresentações de cada 

participante. 

Após as apresentações, pedimos aos estudantes que se manifestassem sobre seus 

sentimentos em relação ao Centro de Educação. O debate prosseguiu abordando a pluralidade 

de cursos de licenciaturas, definição de formação pedagógica, contribuições para o exercício 

da docência nas escolas públicas e particulares, além de outros pontos que foram surgindo ao 

longo da discussão, que teve duração de uma hora e vinte e sete minutos. 

 

2.5 Procedimentos de Análise de Dados 
 

Para a análise dos dados da associação livre, adotamos a análise de conteúdo de L. 

Bardin (2004) que se caracteriza como: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (p. 37). 

 

O pressuposto fundamental da análise de conteúdo é a existência de algo que aparece 

de forma latente à comunicação lingüística que precisa ser desvendado e decodificado. A 

técnica procura extrair do material esse significado das comunicações verbalizadas. 

Para análise das associações livres, construímos campos semânticos com base na 

modalidade lexical proposta por Bardin. A análise lexical consiste na contagem da frequência 

das palavras evocadas, seguindo com o agrupamento aos termos por identificação da 

semelhança de sentidos e significados. Assim, os campos semânticos reúnem um conjunto de 

palavras com conteúdo representacional similar. Segundo Bardin (2010), na análise lexical, as 

palavras são organizadas por aproximação semântica, relação entre contexto linguístico e 

regularidade de sua evocação.  

Como resultado da associação livre de palavras, mediante a apresentação do estímulo 

formação pedagógica no curso de licenciatura, obtivemos um total geral de trezentas e trinta 

e três palavras evocadas pelos estudantes (Apêndice B).  

Seguindo a orientação de Bardin (2010), após o processo de leitura e análise detalhada 

das palavras evocadas, realizamos uma aproximação semântica entre elas, uma vez que foram 

evocadas palavras com sentido e significado semelhantes. Por exemplo, ensino/ensinar; 

aprender/aprendizagem/aprendizado; interação/integração/interrelação, entre outras tantas que 

foram agrupadas como as de maior frequência. Após esse agrupamento, chegamos a um 

conjunto de duzentas e sete palavras distintas, conforme consta no apêndice C. 

Como ainda era grande o volume de palavras e, considerando que a análise de 

conteúdo valorize a frequência ou recorrência da evocação, arbitramos que integrariam os 

campos semânticos relacionados à formação pedagógica nos cursos de licenciatura somente as 

evocações com frequência mínima igual ou superior a cinco (≥ 5), ou seja, aquelas palavras 

que foram evocadas, no mínimo, cinco vezes pelos sujeitos. Assim, chegamos a conjunto de 

quarenta e nove palavras, aos quais estão organizadas no quadro 3 a seguir.  

 

 

 

 



71 
 

Quadro 3 - Palavras com f = ou > a 05, a apresentação do estímulo indutor: formação 

pedagógica no curso de licenciatura. 

 

PALAVRAS f PALAVRAS f 

Educação 63 Dinheiro 10 

Ensino 45 Leitura 10 

Conhecimento 32 Necessária 10 

Dedicação 31 Estudar 10 

Didática 25 Inadequado 9 

Formação 23 Reflexão 8 

Aprendizagem 22 Respeito 8 

Professor 20 Realização 7 

Paciência 17 Futuro 7 

Metodologia 16 Informação 7 

Mudança 16 Psicologia 7 

Aprender 16 Dificuldade 7 

Interação 16 Utopia 7 

Responsabilidade 14 Construção 7 

Escola 14 Competência 6 

Cansativo 14 Atenção 6 

Saber 14 Aula 6 

Emprego 14 Ética 5 

Perseverança 13 Aprimoramento 5 

Amor 13 Profissionalismo 5 

Aluno 13 Educador 5 

Deficiente 13 Direcionamento 5 

Desenvolvimento 12 Currículo 5 

Comprometimento 12 Preparo 5 

Vocação 11   

 

Lembramos que, após evocarem as cinco palavras, os estudantes foram convidados a 

escolher a palavra que consideravam a mais importante daquele seu formulário, justificando o 

porquê dessa escolha. Essas justificativas nos ajudaram a identificar o conteúdo 
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representacional do grupo e foram de fundamental importância no processo de organização e 

análise dos campos semânticos, pois revelam as origens e pontos de partida dos estudantes 

para explicarem a formação pedagógica. No conjunto das palavras escolhidas como mais 

importantes e justificadas se situam, dentre outras: educação; didática; conhecimento; 

responsabilidade; amor; e deficiente. O quadro geral das evocações mais importantes pode 

ser visualizado no Apêndice D.  

Para categorização dos campos, levamos em consideração a semântica das palavras e 

as aproximações com o que se discute no campo da formação de professores e a profissão 

docente, além das justificativas apresentadas pelos estudantes ao escolher a palavra mais 

importante. Ressaltamos que, de acordo com Minayo (2006, p. 178), “[...] categorias são 

conceitos classificatórios. Constituem-se como termos carregados de significação por meio 

dos quais a realidade é pensada de forma hierarquizada”. 

Os campos semânticos apresentados no Quadro 4 obedecem a uma ordem decrescente, 

ou seja, foram organizados numa sequência que considera o somatório das frequências das 

evocações de cada um deles. Dessa forma, para o campo 1 temos o número total de 232 

frequências de evocações; do campo 2  é 128; do campo 3  é 122;  campo 4 é 115 e, por fim,  

o campo 5 que  comporta um total de 50.  Também a organização das palavras seguiu a ordem 

decrescente, ou seja, elas estão posicionadas das mais bem evocadas e escolhidas nas 

justificativas dos sujeitos como mais importantes para as que menos foram escolhidas. 

Contudo, ressaltamos que os cinco  campos apresentados são interdependentes e interagem 

entre si, visto que as representações são envoltas por diversos elementos, constituídos, em 

uma totalidade, que neste caso exprimem a saliência de formação pedagógica para os 

estudantes das diversas licenciaturas.  
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Quadro 4 - Campos Semânticos provenientes da Associação Livre de Palavras. 
 

Campo 1: Evocações vinculadas à Educação, seus atores e funções 

Educação; Ensino; Aprendizagem; Professor; Educador; Escola; Saber; Aluno; Necessária; 

Estudar; Futuro; Informação. 

Campo 2: Evocações vinculadas ao Currículo das Licenciaturas 

 Didática; Interação; Formação; Desenvolvimento; Metodologia; Reflexão; Psicologia; Aula; 

Direcionamento; Currículo; Aprimoramento. 

Campo 3: Evocações de Cunho Valorativo para com a Profissão 

 Dedicação; Amor; Vocação; Paciência; Perseverança; Dinheiro; Emprego; Realização; 

Atenção. 

Campo 4: Evocações vinculadas à Profissionalidade Docente 

Conhecimento; Responsabilidade; Aprender; Comprometimento; Construção; Competência; 

Leitura; Ética; Profissionalismo; Preparo; Respeito. 

Campo 5 Evocações de Cunho Valorativo para com a Formação 

Deficiente; Inadequado; Dificuldade; Utopia; Cansativo. 

 

Para estudo do material decorrente dos grupos focais, fizemos uso da análise de 

conteúdo na modalidade temática que, segundo Minayo (2006 p. 316), consiste “em descobrir 

os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado”. Dessa forma averiguamos os 

agrupamentos de opiniões e comparamos as posições dos subgrupos, extraindo os sentidos e 

significados de suas representações quanto à formação pedagógica nas licenciaturas. 

 A fim de procedermos à análise, após a coleta das informações obtidas através da 

discussão dos grupos focais, realizamos a transcrição de todo o material gravado em áudio e 

vídeo, o que foi um exercício bem exaustivo, uma vez que demandou bastante tempo, 

paciência e dedicação, à medida que buscamos apreender e respeitar todos os detalhes do que 

foi dito, sendo por diversas vezes necessária a repetição da escuta, pois em alguns momentos 
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tivemos dificuldades para compreender a fala dos estudantes devido aos risos e diversos sons 

emitidos no momento da gravação. Contudo, por entendermos ser essa uma tarefa do 

pesquisador, não devendo ser repassada a outrem, enfrentamos as dificuldades e obstáculos, 

obtendo ao final um material que consideramos fiel às declarações dos participantes.  

 Terminadas as transcrições, realizamos diversas leituras flutuantes do material, como 

nos indica Bardin (2010), a fim de obtermos uma maior familiarização com os conteúdos e 

captarmos o âmago do que foi dito, junto aos seus sentidos e significados, para seguirmos a 

categorização dos elementos constitutivos dos subgrupos. De acordo com Bardin (2010), por 

categoria podemos entender: 

 

[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o 
gênero (analogia), com critérios previamente definidos. As categorias são 
rubricas ou classes que reúnem um grupo de elementos unidades de registro, 
(no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse 
efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos (p.111). 

 

 As categorias identificadas no material do grupo focal que consistem na sinopse do 

objeto estudado, que juntamente com os dados obtidos nas análises das associações livres 

permitiram mais compreensão das representações sociais de formação pedagógica dos 

estudantes das licenciaturas.  

No capítulo seguinte apresentamos e discutimos os resultados desta pesquisa 

apresentados em campos semânticos, decorrentes da associação livre de palavras e categorias 

temáticas, emergentes dos grupos focais realizados com estudantes das licenciaturas diversas 

do Centro de Educação da UFPE. 
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Como já mencionamos em diversas passagens desta dissertação, esta pesquisa 

objetivou apreender como os estudantes das licenciaturas diversas veem, pensam e quais 

sentidos atribuem à formação pedagógica. Sabemos que as representações sociais são 

elementos simbólicos, elaborados e partilhados de um objeto por um grupo. Para Moscovici, a 

relação do sujeito-objeto é uma relação criadora na qual, ao representar algo, fica difícil 

estabelecer uma separação entre ambos. O autor afirma que “[...] representar uma coisa, um 

estado, não consiste simplesmente em desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo; é reconstituí-lo, 

retocá-lo, modificar-lhe o texto” (1978, p.58). Também os estudos de Guareschi e 

Jovchelovitch (1995 p.79) apontam as representações sociais como processos “embebidos na 

comunicação e nas práticas sociais: diálogo, discurso, rituais, padrões de trabalho e produção, 

arte, em suma, cultura”.  

Nesse sentido, adentraremos no universo consensual dos estudantes das licenciaturas 

através dos dois procedimentos já descritos anteriormente para entender como diferentes 

representações se relacionam entre si, estabelecendo e dando sentido à realidade, uma vez que 

partimos do pressuposto de que as representações sociais desses estudantes influenciarão suas 

práticas no curso e como futuros professores. 

 

3.1 Os campos semânticos resultantes da Associação Livre 
 

Conforme apresentamos anteriormente, para análise das evocações dos estudantes das 

licenciaturas para com a expressão formação pedagógica, foram constituídos cinco campos 

semânticos. Reiteramos que estes campos, embora sejam discutidos separadamente, 

estabelecem correlações entre si, entendidos como uma construção dinâmica das 

representações dos atores sociais envolvidos na sua construção. 

 

3.1.1 Campo 1- Educação, seus atores e funções. 
 

O Campo 1, denominado de Educação, seus atores e funções, é composto pelas 

palavras Educação, Ensino, Aprendizagem, Professor, Educador, Aluno, Escola, Saber, 

Estudar, Necessária, Futuro e Informação. Este campo reflete os múltiplos sentidos que a 

educação possui, revelando suas várias dimensões, sentidos e significados, numa perspectiva 

ampla que ultrapassa os muros da escola, alcançando os diversos contextos sociais. A 

educação, associada à formação pedagógica, é representada pelos estudantes como uma 
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prática social voltada para a melhoria de vida e transformação social. A educação é tomada 

como palavra principal para se referirem à formação pedagógica e deve, na perspectiva dos 

estudantes, ser levada a sério por seus atores: professores, educadores e alunos. Conforme 

justificaram, a formação pedagógica é representada como um processo no qual o futuro 

professor receberá ferramentas para trabalhar com seus alunos, buscando aprender para 

manter-se atualizado. 

Na tentativa de tornar mais didática a discussão do campo, realizamos uma 

aproximação entre as palavras cujos sentidos são semelhantes, chegando assim a três 

subgrupos de discussão.  

O primeiro subgrupo é constituído pelas palavras Educação; Ensino; Aprendizagem e 

Informação. Esse subconjunto de palavras relaciona formação pedagógica ao bom 

desempenho profissional dos futuros professores da Educação Básica.  Os estudantes 

indicaram compreender os desafios educacionais da atualidade que, permanentemente, têm 

requerido uma formação profissional mais sólida e identificada com a prática profissional. No 

entanto, mesmo não renegando o valor da educação, alguns dos estudantes ouvidos nesta 

pesquisa revelaram não possuir identificação com a profissão de professor e manifestaram 

claramente o desejo de estarem vinculados a cursos de bacharelado e não de licenciatura. 

Apesar das Diretrizes Curriculares para a Formação de professores, nos cursos de 

licenciaturas (2002), trazerem em seu artigo 6º que a construção do projeto pedagógico para a 

formação de professores deve considerar, além do domínio do conteúdo a ser ensinado, o 

conhecimento didático-pedagógico, as licenciaturas ainda assumem uma função bacharelesca 

em sua constituição. Como aponta Fonseca (2001), ao fazer o levantamento de resultado de 

pesquisas acerca da formação docente e das práticas dos cursos superiores de história no 

Brasil, a formação de historiadores e não de professores, ignorando que a realidade a ser 

enfrentada pela grande maioria será o exercício da docência e não atividade de pesquisador.  

A formação pedagógica foi diretamente associada à escola pelos estudantes. Para eles, 

a instituição é o local de atuação do professor que irá ensinar os mais diversos conhecimentos 

aos alunos, visando ao desenvolvimento do cidadão atuante e transformador da sociedade.  

Ficou evidenciado em suas evocações o valor atribuído aos conhecimentos específicos 

adquiridos em seus centros de formação. Sem eles não seria possível uma atuação profissional 

eficaz, o que na perspectiva de Tardif (2008) constitui o domínio da matéria que será 

ensinada, os saberes disciplinares.   

Contudo, o referido autor chama a atenção para não se dissociar o domínio dos 

conhecimentos específicos de outras competências igualmente importantes, quando se assume 
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o papel de professor, tais como, os saberes curriculares (objetivos, conteúdos e métodos 

categorizados e apresentados pelas instituições escolares socialmente); os saberes 

profissionais (que apresentam aspectos psicológicos e psicosociológicos, uma vez que o 

professor precisa ter um conhecimento de si e do outro para intermediar as relações); e os 

saberes da experiência (que estão presentes em toda a sua história de vida como aluno e como 

professor que vai ressignificando o seu olhar e a sua prática). Essa importância, quanto aos 

diferentes tipos de saberes necessários ao professor, foi ressaltada por um estudante ao 

afirmar: 

 

[...] como futuros professores precisamos ter uma base para poder entender o 
ambiente em que vamos nos inserir, a história, o desenvolvimento. Por isso 
julgo “necessária” tal formação. (E53F19Ed. Fís. 4ºI8) 

 

Ao nos debruçarmos sobre as palavras evocadas nesse subgrupo, identificamos o 

amplo número de evocações para a palavra Educação. Ela foi apontada sessenta e três vezes 

pelos estudantes ao se remeterem à sua formação pedagógica e foi vinte e quatro vezes 

indicada pelo grupo como a mais importante ao pensarem em formação pedagógica na 

licenciatura. 

Nas justificativas dos estudantes, a palavra educação foi tomada como o princípio 

norteador do curso de licenciatura, elemento que dá identidade à profissão do professor, a 

base de tudo, conforme os estudantes. A educação é justificada numa perspectiva ampla, “de 

fundamental importância para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade; necessidade 

básica do ser humano; fundamental para a modificação de si e dos outros; meio de saída da 

ignorância; forma de resgate da cultura e identidade do povo, capaz de promover a saúde”. 

Algumas das justificativas9 dos estudantes para escolha da palavra educação como 

mais importante são apresentadas a seguir e vêm confirmar o valor a ela atribuído quando os 

estudantes pensam em formação pedagógica. Eles justificaram:  

 

                                                 
8 Os participantes da pesquisa foram codificados da seguinte maneira: letra maiúscula E que significa 
(estudante), seguida do número de ordem do questionário aplicado; letra M ou F para o gênero; numeral 
indicando idade; abreviatura do curso; número ordinal significando o período, e as letras M, T, N ou I para 
indicar o turno. Lembramos que a letra I quer dizer turno integral, ou seja, o participante está matriculado 
simultaneamente em disciplinas oferecidas nos diversos turnos, e as letras N. I. indicam que o estudante não 
informou  o turno ou período a que está vinculado. Ex: Com o código E21F21Art.Vis.5ºM estamos nos referindo 
ao Estudante que respondeu ao protocolo de número 21, do gênero feminino,  de 21 anos, vinculado ao curso de 
Artes Visuais, 5º período,  do turno da manhã. 
9 Todas as justificativas foram transcritas respeitando o modo como os estudantes as escreveram. 
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Educação deve ser o princípio norteador da licenciatura e compreendê-la em 
todas as suas vertentes facilita a prática pedagógica e o processo do ensino-
aprendizagem. (E20F36Geo10.8ºM) 
 
Educação, sem ela não teremos transformação, nem desenvolvimento 
político, econômico e social. (E24F41Ciên. Soc.4ºN). 
 
[...] a educação é a base do ser humano, sem ela não podemos ter 
conhecimentos mais amplos para nossa vida e formação (E26F21Dan.3ªN). 
 
Educação, pois considero a necessidade básica mais importante que o Ser 
humano pode repassar aos seus descendentes, alunos, etc. (E27F22Enf.3ºI). 
 
Através do processo educacional, todos os outros aspectos também são 
trazidos à tona de maneira natural. O esclarecimento através da educação faz 
com que o indivíduo descubra a si mesmo e afirme-se em seu saber, 
contribuindo para a sociedade. (E29F19Enf.3ªI). 
 
Educação, pois ela é a base de tudo; se o governo preocupasse mais com esse 
processo de Educação, com certeza teríamos um país muito melhor. 
(E124F21Ciên.Biol.6ºN). 
 
Educação é de fundamental importância tendo em vista que é por ela que o 
ser consegue modificar e ser modificado. (E133F27Art.Cên.3ºT) 
 
Educação é o início de tudo, de todo o caminho escolar, desde a infância. Na 
universidade o conceito sobre essa palavra amplia. (E112F21Enf.7ºI) 
 

É notória a vinculação que os estudantes estabelecem entre a educação e o curso de 

licenciatura e, mais especificamente, à formação pedagógica. Eles demonstram a valorização 

da educação, uma vez que revelam ser um bem fundamental à vida dos seres humanos, via de 

acesso à cidadania dos sujeitos, responsável pela mudança e transformação dos seres humanos 

e sociedade. 

Segundo Saviani (2009), a concepção de educação enquanto cultura, poder e acesso à 

cidadania surgiram nos anos 1930 com os ideais republicanos. Com base nas representações 

sociais de Moscovici (1978), admitimos que esses antecedentes reforcem a existência de um 

componente cognitivo que elabora o pensamento a partir de informações construídas e 

arquivadas na memória social que trazem à tona os conteúdos sociais e culturais normatizados 

por um grupo. 

Também podemos verificar, nas justificativas dos estudantes, uma postura positiva 

frente ao desafio de educar crianças e jovens, mesmo para os que não se identificam com a 

                                                 
10 Relação das licenciaturas e suas abreviações: Art. Cên. – Artes Cênicas; Art. Vis. – Artes Visuais; Ciên. Biol. 
– Ciências Biológicas; Ciên. Soc. – Ciências Sociais; Dan – Dança; Ed. Fís. – Educação Física; Enf. – 
Enfermagem; Exp. Gráf. – Expressão Gráfica; Filos. – Filosofia; Fís. – Física; Geo.- Geografia; Hist. – História; 
Let. – Letras; Mat. – Matemática; Mús. – Música; Qui. – Química. 
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profissão de professor. Essa postura quanto à importância da educação que vem desde a tenra 

idade pode estar sendo ampliada na universidade, principalmente nos cursos de licenciatura, 

no contexto da formação pedagógica que, antes de tudo, é um processo de formação 

intelectual e cultural que visa preparar o futuro professor, numa perspectiva ética para a 

construção didática da relação ensino/aprendizagem, para a reflexão e resolução de conflitos e 

para o entendimento da função política da educação.  

Nas justificativas para a escolha do termo educação, fica evidenciada uma 

representação social de formação pedagógica vinculada à docência, preparação para o ser 

professor, bem como ao valor da educação e desse profissional para a melhoria da sociedade. 

Os estudantes justificaram:  

 

Educação, porque pretendo me tornar professor para contribuir na educação 
do país que precisa melhorar. (E19M20Geo.1ºM) 
 
O curso de licenciatura visa à formação de educadores. Estes, por sua vez, 
formarão educandos. Nesse processo a transferência do conhecimento 
pedagógico ocorrerá através da educação. (E172F22Let.6ºT) 

 

Educação, em seu sentido mais amplo possível, é a palavra mais importante 
nesse conjunto, pois, mesmo não tendo a menor empatia com as disciplinas 
da licenciatura, a profissão deve ser levada a sério. (E23M21Hist.7ºN.I.) 
 
Educação, por ser uma busca de todo ser, um desejo dos cidadãos de toda 
sociedade. A busca por uma formação qualificada em licenciatura para 
auxiliar e tentar ajudar na busca e concretização de alguma educação. 
(E129F20Ed.Fís.9ºI) 

 

A clareza dos alunos em relação ao papel da formação pedagógica e vinculação com 

educação em sua perspectiva ampla corroboram Cunha (2001) quando afirma que os cursos 

de licenciatura vão além do currículo explícito, ênfases ou conteúdos específicos que 

ministram. Muito mais do que isto, eles disseminam e fortalecem visões de conhecimento, de 

educação e da prática pedagógica. Conforme as justificativas, esses elementos de formação 

povoam as representações sociais dos estudantes.  

Esses resultados evidenciam que a formação do futuro professor vai além do saber 

específico das áreas de origens dos cursos, que têm o conhecimento como grande foco. A 

educação ganha maior relevância porque vai além, envolve uma rede ampla que integra o 

homem à cultura através do compartilhamento dos pensamentos, das ideias e imagens A esse 

respeito Gatti (2009) afirma: 
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A educação enquanto pensamento, ato e trabalho está imersa na cultura, em 
estilos de vida, e não se acha apenas vinculada às ciências. A educação 
formal coloca-se, com seu modo de existir no social, em ambientes escolares 
e similares, organizada em torno de processos de construção e utilização dos 
significados que conectam o homem com a cultura onde se insere, e com 
suas imagens, com significados não só gerais, mas, locais e particulares, ou 
seja, com significados que fazem públicos e compartilhados, mas cujo 
sentido se cria nas relações que mediam seu modo de estar nos ambientes e 
com as pessoas que aí estão. (p.91) 

 

 Não podemos deixar de considerar que o discurso circulante no Centro de Educação da 

UFPE, tradicionalmente identificado com a defesa de uma educação voltada para a 

transformação social e desenvolvimento da cidadania11, influenciam a construção de 

representações sociais de educação, professor, escola entre outros.  Assim, as representações 

sociais de formação pedagógica dos estudantes aliam os saberes disciplinares científicos do 

seu curso de origem e em geral estão centradas na educação como fonte de transformação e 

dando destaque ao papel desempenhado pelo professor nessa tarefa. Reiteramos que para a 

Teoria das Representações Sociais, de Moscovici (1978), a comunicação é um fator de 

influência e difusão de conhecimentos. Alexandre (2001 p.17) afirma: 

 

[...] a comunicação, sob a perspectiva da representação social, é o fenômeno 
pelo qual uma pessoa influencia ou esclarece outra que, por sua vez, pode 
fazer o mesmo em relação à primeira. 
 

Conforme demonstramos no Gráfico 1, constatamos que a educação, como palavra 

mais importante associada à formação pedagógica, aparece como termo evocado e justificado 

por estudantes de todos os períodos em doze dos dezesseis cursos de licenciatura 

investigados.  

Percebemos que dos quatro cursos de licenciaturas, os quais não escolheram a palavra 

educação como importante para a formação pedagógica, três deles são os cursos da área de 

exatas (Matemática, Química e Física), em que há uma negação do próprio centro de 

formação específica quanto à importância das disciplinas de educação, dado reforçado pelos 

participantes do grupo focal quando afirmam: 

 

Tem professor que a gente tem que se deslocar lá da área 2 até aqui né ai tem 
professor que encerra a aula carrascamente às 20:30 e diz: o que é que vocês 

                                                 
11 Esse discurso apareceu também entre os participantes  do grupo focal  das áreas de saúde e exatas, ao 
realizarem a comparação com os seus centros de origem e o centro de educação, no qual afirmam que: [...] além 
da relação da cadeira do CE contribuir para o entendimento do processo de educação, contribui também em 
relação ao pensamento crítico. (Estudante do curso de Enfermagem). 



82 
 

vão fazer lá? É vocês tem que ir pra lá, pra terminar, pra se formar, mas o 
que vocês fazem lá? Se vocês não assistirem a aula ou se vocês assistirem 
não faz diferença. (Aluno do curso de Física). 

 

 A palavra educação também não foi evocada pelos estudantes de Expressão Gráfica. 

No grupo focal ficou mais evidente que esse curso é procurado pelos estudantes como um 

bacharelado semelhante ao curso de Design e os alunos não têm clareza de que se trata de 

uma licenciatura.  

 

Gráfico 1 - Evolução das evocações à palavra Educação por períodos entre os estudantes 

de Licenciaturas. 
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Verificamos que a palavra educação é mais evocada e justificada pelos estudantes 

matriculados no terceiro e quarto períodos das licenciaturas em Ciências Sociais, Dança, 

Enfermagem, Música, Artes Visuais e Artes Cênicas. Inferimos que este resultado pode estar 

relacionado a uma maior concentração da oferta de disciplinas pedagógicas nesse estágio dos 

cursos. Mesmo assim, convém lembrar que a Resolução CNE/CP nº 1, de 2002, preconiza que 

devem ser trabalhadas simultaneamente as disciplinas específicas com a prática pedagógica e 

profissional. Considerando que os cursos de licenciatura demoraram a se adaptar às novas 

diretrizes, é possível que os alunos desses períodos (3º e 4º) estejam envolvidos nessa 

formação menos dicotômica e ela pode estar influenciando a construção de representações 

sociais quanto à necessidade da educação para a sociedade e a importância do conteúdo 

pedagógico para a formação profissional.  
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Com base nas atuais diretrizes (2002), podemos afirmar que a temática educação 

transversaliza a formação nos cursos de licenciaturas, discutida em todas as disciplinas 

pedagógicas durante o processo formativo no Centro de Educação, o que talvez justifique essa 

palavra ganhar centralidade na representação social de formação pedagógica dos estudantes. 

A palavra ensino, segunda mais evocada pelos estudantes, está ligada ao ato de 

transmitir conhecimentos.  Esta palavra foi evocada quarenta e cinco vezes e justificada como 

mais importante por cinco sujeitos.  O ensino é apresentado como fundamental para a 

licenciatura e, mais precisamente, está diretamente relacionado ao fazer pedagógico. É 

referenciado pelos estudantes como o motivo da escolha do curso de licenciatura “transmitir 

os conhecimentos” e apresenta uma perspectiva profissional de futuro, de ser professor (a). O 

que podemos depreender das justificativas dos estudantes é que, com a formação, adquire-se 

uma nova identidade, a de quem ensina. Ao evocarem a palavra ensinar, eles justificam: 

 

Ensinar, pois é um dos motivos da escolha do meu curso, sinto prazer em 
perceber que outras pessoas estão absorvendo meu conhecimento. 
(E11F24Ed. Fís. 7ºI) 
 
Ensino é o fenômeno que estudamos. É o fim de todos os cursos de 
licenciatura: formar ensinadores. (E113M19Mús.4ºN) 
 
O ensino, pois meu objetivo na licenciatura é poder ser professora e poder 
transmitir aos outros o conhecimento que adquiri ao longo da vida. 
(E144F20Enf.3ªN) 
 
Poder educar, trabalhar fazendo algo que eu gosto e satisfação própria. 
(E9F18Geo.1ºM) 
 
Ensinamento, pois dentre todas as outras opções é a que mais encaixa com o 
perfil pedagógico. Procurar um equilíbrio entre as outras e buscar o 
ensinamento a forma de transmiti-la. (E10M24Ed. Fís.4ºM) 

 

As palavras “absorvendo” e “ensinadores” dão indícios de que, na representação social 

dos estudantes, o ensino está relacionado apenas à transmissão do conhecimento pelo 

professor (detentor de um saber) e o aluno (expectador que receberá o conteúdo - “tábula 

rasa”). Trata-se de uma representação empirista no qual o conhecimento é algo fluido que 

pode ser repassado de um para outro de diversas formas: oral, gestual, visual, etc. Essa 

representação contraria abordagens teóricas mais recentes em relação ao 

ensino/aprendizagem, entre elas, o construtivismo e o interacionismo que veem o processo de 

aprendizagem para além da transmissão de conteúdos, como uma construção de relações, em 
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que o aluno é um ser ativo que interage com o mundo, com os colegas e com o professor, 

construindo sua aprendizagem. Sobre a função do ensino salienta Soares & Ribeiro (2010): 

 

O ensino conservador enfatiza aulas expositivas, demonstrações e 
sistematização dos conteúdos da matéria de forma sequencial, lógica, 
ordenada, desvinculada das outras disciplinas do corpo do curso e da 
realidade. [...] A aprendizagem consiste na retenção de informações e 
demonstrações transmitidas, que serão gravadas nas mentes individuais 
mediante a repetição sistemática de exercícios, visando à formação de 
hábitos aplicáveis às situações semelhantes. [...] A avaliação tem caráter 
estático, burocrático, classificatório e seletivo, por meio de hierarquias de 
excelência, e, via de regra, é usada como instrumento de controle e de poder. 
[...] O professor tem um papel central no processo de ensino e representa um 
modelo a ser seguido pelos estudantes. (p.91-92). 
 

 O ensino como processo centralizador coloca o professor na posição de comando, na 

transmissão de conhecimentos que consideram corretos e inquestionáveis pelos alunos e que 

nos parece ser mais importante que a aprendizagem, já que essa última teve a frequência de 

evocações, vinte e dois, inferior à frequência de ensino, quarenta e cinco, como veremos mais 

à frente.  

Isso nos faz depreender que os estudantes das licenciaturas, ao representarem o seu 

exercício profissional futuro, o fazem como ato de ensinar e não efetivamente como uma 

prática focada no desenvolvimento da aprendizagem do aluno, o que pode ser detectado no 

relato de um aluno quando afirma que os cursos de licenciatura formam “ensinadores” e não 

educadores, como tenderia ser se o foco fosse na aprendizagem do aluno. Essa ênfase no 

ensinar como transmitir conhecimentos pode estar tão arraigada à representação social do ser 

professor que a formação pedagógica não parece abalá-la. É o que se confirma na justificativa 

apresentada pelo estudante de Educação Física.  Certamente sua formação, em um dos centros 

que mais desprestigia a formação pedagógica,12 pode contribuir para que, mesmo tendo 

acesso a novos referenciais de compreensão do processo ensino/aprendizagem, permaneçam 

com uma representação social do ensinar centrada no transmitir/absorver conteúdos. 

Entendemos que na atual conjuntura, onde se tem as mais diversificadas fontes de 

aprendizagem, o professor não mais pode ser reconhecido como alguém que ensina, como 

também o desempenho do aluno não mais pode ser considerado como uma simples questão de 

motivação e de esforço individual. Estamos diante de outra escola básica, principalmente 

devido a sua expansão, mesmo com as alegadas deficiências que precisam ser enfrentadas por 
                                                 
12 No grupo focal das área de saúde e exatas, os estudantes relatam  que  perdem  boas oportunidades de 
pesquisas científicas por estarem cursando as disciplinas de formação pedagógica, sendo constante o assédio dos 
professores para que estes deixem a licenciatura e foquem no bacharelado. 
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um esforço permanente de investigação e busca. O que podemos depreender dessas 

justificativas dos estudantes é uma representação social do ensinar que toma como modelo de 

referência a escola tradicional, aquela a que supostamente tiveram acesso. Essa literatura que 

valoriza a interação aluno e professor como atores do processo, embora faça parte dos 

conteúdos curriculares da formação de professores, ainda não foi incorporada à malha de 

saberes e explicações do que seja ensinar por parte os estudantes.  

Notamos, como apresentado no gráfico 2, que essa representação social de formação 

pedagógica associada ao ensinar acompanha os estudantes de todos os períodos das diversas 

licenciaturas. Com maior frequência foi evocada e escolhida como mais importante pelos 

estudantes de 3° e 4º períodos.  Constatamos ainda que entre os estudantes que evocaram a 

palavra ensino, 20% possuem experiência na área de educação, enquanto 80% ainda não 

possuem experiência no campo educacional. 

 

Gráfico 2 - Evolução das evocações dos estudantes à palavra Ensino por períodos nos 

cursos de Licenciaturas. 
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Reiteramos que as justificativas dos estudantes em relação ao termo ensino e sua 

associação à formação pedagógica nas licenciaturas revelam um sentido compartilhado do 

ensinar com ênfase na transmissão dos conteúdos aos alunos. Essa representação quanto ao 

papel do professor como transmissor de informações se reafirma quando localizamos a 
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evocação da palavra informação nesse subgrupo, por sete alunos e uma justificativa para o 

termo informação que diz: 

 

Ao transmitir informação podemos mudar a realidade de muitos, mesmo sem 
sermos valorizados pelo nosso trabalho. (E122M29Ciên.Bio.5ºN) 

 

 É importante ressaltar que são os estudantes de 3º e 4º períodos são os que mais 

associam formação pedagógica a ensino, sendo os estudantes da área de saúde os que mais 

entrelaçam o ato de ensinar ao de transmitir informação, numa perspectiva que privilegia os 

saberes específicos a serem repassados para os alunos. 

 Essa representação social de formação pedagógica, associada diretamente a ensino 

como transmissão de conhecimento, é recorrente ao longo da história na formação de 

professores e se distancia da imagem do professor reflexivo que busca uma educação mais 

interativa e construtivista, na qual ocorra a participação dos alunos e o aproveitamento dos 

seus conhecimentos prévios, assim como a adequação dos conteúdos ao contexto social em 

que se insere a escola. 

Na sequência, temos a palavra aprendizagem, que assim como a palavra ensino, foi 

associada à boa atuação do professor na elaboração proposta de trabalho, uma proposta que 

ajude o aluno a alcançar seus objetivos em sala de aula. Nas justificativas, apenas um dos 

estudantes situa a aprendizagem na interrelação com o desenvolvimento dos seres humanos. 

Eles reafirmaram que o professor assume um importante papel no processo educativo.  O 

termo aprendizagem foi evocado vinte e duas vezes e indicado apenas quatro vezes como 

mais importante pelo grupo ao se referir à formação pedagógica: 

 

Aprendizagem, porque esta e o grande objetivo do professor, na formação de 
seres humanos. (E14M30Ed.Art.7ºM) 
 
Aprendizagem, porque para ser um bom professor temos que aprender a 
aprender. (E15M18Ed. Fis. 4º I) 
 
Penso que a mais importante nesse processo todo é a aprendizagem, pois nos 
garante uma boa atuação no trabalho e na vida porque através da 
aprendizagem conseguimos lidar melhor com as situações até as frustrações. 
(E138m39Filos.3ºT) 
 
Aprendizagem, pois através do conhecimento dos processos de 
aprendizagem é possível elaborar uma didática de ensino que se enquadre no 
meu objetivo. (E143F19Enf.3ºI) 
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Percebe-se que, para os estudantes, a formação pedagógica proporciona um 

aprendizado valioso para a atuação do professor, inclusive verifica-se uma linguagem já mais 

afinada com os termos utilizados nas teorias que circulam na educação, tais como “aprender a 

aprender”. Isso nos revela algo positivo quando vemos que essa visão está sendo construída 

logo no início da formação destes estudantes, pois há uma predominância dessas justificativas 

em alunos do 3º e 4º períodos. Este dado reforça a importância da concomitância entre as 

disciplinas específicas e as de formação pedagógica no decorrer do curso para a interação do 

específico com o pedagógico. 

 No segundo subgrupo do campo semântico 1, destacamos as palavras: professor,  

evocada vinte vezes e escolhida como palavra mais importante por apenas dois sujeitos; 

educador, cinco vezes evocada e justificada por três estudantes; as palavras escola e saber 

com quatorze evocações cada e uma única justificativa para ambas e, por fim, a palavra 

necessária, evocada por dez e justificada duas vezes pelos estudantes como a mais importante 

ao se referirem à formação pedagógica.  

A evocação dos termos professor e educador remontam a uma antiga discussão 

presente na literatura que estabelece diferenças entre o termo professor e educador. A esse 

respeito convém comentar que, segundo Zabala (2007), o professor é aquele que se propõe a 

ensinar conteúdos acadêmicos relacionados às disciplinas convencionais: Matemática, 

História, Geografia etc. O educador, por sua vez, ultrapassa o ensino acadêmico e inclui os 

saberes de estratégias, habilidades, técnicas e atitudes para a vida, ou seja, o educador pensa 

no crescimento do aluno, nas suas capacidades cognitivas, motoras, na sua autonomia pessoal 

e relacional. 

 Há ainda outra posição, um tanto questionável, que coloca o educador como aquele 

que tem vocação e amor para ensinar, versão que se choca com os que discutem a 

profissionalização docente.  Rubem Alves defende essa posição quando afirma: 

 

Educadores, onde estarão? Em que covas terão se escondido? Professores há 
aos milhares. Mas o professor é profissão, não é algo que se define por 
dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão; é vocação. E toda 
vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança (ALVES, 2000, 
p.16). 

 

Segundo Núñez e Ramalho (2008, p.4), o termo “profissionalidade” expressa “a 

dimensão relativa aos conhecimentos, aos saberes, técnicas e competências necessárias à 

atividade profissional”. 
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Neste sentido, a figura do professor nos referenciais da profissionalização docente está 

intimamente ligada à profissão, é aquele cuja sociedade reconhece enquanto sujeito que 

assume um papel profissional de levar conhecimento a outros, transmitindo a cultura, 

desenvolvendo a consciência e introduzindo o ser humano no mundo do saber. A esse respeito 

Guimarães (2004) coloca que esse perfil profissional exige uma formação que o qualifique 

como profissional da educação, o que irá contrapor a atividade docente com o amadorismo, de 

quem transmite informações, mas não o faz com a intenção, as técnicas e metodologias 

próprias do profissional docente. 

Poderíamos dizer que a diferenciação é complexa, no entanto, a partir de Zabala 

(2007), é possível admitir que ser educador está além do ser professor. Implica ser um 

professor que reflete a sua prática, que trabalha os conteúdos disciplinares focados no 

desenvolvimento crítico do aluno e não está preocupado apenas com a sua transmissão, mas 

em formar sujeitos humanos. É aquele que desperta no aluno o interesse pela pergunta, pela 

pesquisa, uma vez que os conteúdos trabalhados são ressignificados e recriados e colaboram 

para a construção da liberdade e da autonomia do indivíduo. 

Para Freire (1993), o papel do educador deve ir além do exercício do professor que 

deposita a informação no aluno, buscando preenchê-lo de conhecimentos os quais devem ser 

recebidos e “decorados” pelos educandos, numa concepção de educação bancária. O educador 

deve provocar a reflexão dos alunos na relação teoria e prática, deve levá-los a entender a 

sociedade e interferir criticamente na sua construção. Para tanto deve possuir vocação e está 

embutido de afetividade e amor para com os educandos, ter interesse em suas histórias de 

vidas e estimulá-los a sonhar como afirma: “Se não posso, de um lado, estimular os sonhos 

possíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar” (FREIRE, 1997, p. 

163). 

De acordo com as justificativas apresentadas pelos estudantes quanto às palavras 

professor e educador, podemos inferir que há os que não diferenciam os dois termos, ou seja, 

ignoram esse debate, e há os que apontam a diferença. Contudo é semelhante nos dois grupos 

a representação do professor como protagonista do processo educativo. Afirmam: 

 
É a partir dele (a) que tudo começa. Depende dele (a) para que o aluno se 
interesse pela escola, pelas aulas e pela vida profissional como um todo. É 
sempre visado pelo aluno e acaba por inspirar muitos. (E2F20Let.2ºM) 
 
É a figura do docente em sala, com todas as teorias e ajudando na formação 
do cidadão. (E160M24Ciên.Bio.7ºN) 
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Em relação ao termo educador, nas justificativas ele apareceu associado à 

responsabilidade do profissional na formação e vida dos alunos, crescimento do país como 

ilustram os trechos abaixo:  

 

Educador pela diferença entre ser professor e ser educador. Ser educador 
envolve o amor pela educação e seus processos olhando o educando pelo 
lado humano e respeitando a bagagem intelectual e as experiências de vida 
do educando. (E100M24Ciên.Soc.4ºN) 
 
Educador nosso país vem crescendo de uma maneira muito rápida podemos 
dizer e a educação é um ponto muito fraco do nosso país. Sendo assim, o 
educador é uma ferramenta que constrói o crescimento, uma vez que a 
educação não se desenvolve, podemos dizer que o país também não. 
(E33M19Qui.1ºN) 
 
Educador, pois ela abrange todas as outras. (E162M30Fís.5ºN) 

 

É certo que, para os estudantes pesquisados, o trabalho de ambos: professor e 

educador são desenvolvidos na escola que é destacada como o local, espaço de atuação e 

trabalho do docente. “Escola porque é o local de trabalho.” (E135M21Ed. Fís. 4ºI). É também 

na escola onde se dá o processo de construção do saber dos alunos, espaço no qual se 

desenvolve prática, orientada pela formação pedagógica feita no curso de licenciatura. Essa 

formação, na representação dos estudantes, possibilita ao futuro professor uma base para 

compreensão da história da educação, da escola e do processo educacional. A formação 

pedagógica os torna mais profissionalizados, competentes para sua atuação. Neste sentido 

afirmam: 

 

Escolho a palavra “necessária” por achar que como futuros professores 
precisamos ter uma base para poder entender o ambiente em que vamos nos 
inserir, a história, o desenvolvimento. Por isso julgo “necessária” tal 
formação. (E53F19Ed. Fís. 4ºI) 
 
 A necessidade que o Brasil tem de ter profissionais competentes. 
(E173F24Let.6ºT) 

 

O saber, do modo como foi associado à formação pedagógica pelos estudantes, 

vincula-se “ao saber fazer’, saber ensinar os alunos nas escolas, ou seja,  aprender o “como 

ensinar”, o caráter técnico da formação pedagógica. Dessa forma, a formação pedagógica é 

esperada como aquela em que será dado o passo a passo de como atuar e ensinar aos alunos. 

Afirmam um dos estudantes: 
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Saber, pois o ato de aprender a fazer também é um ato de ensinar o que é 
proposto, englobando as demais palavras citadas. (E72M25Dan.1ºN) 

 

Talvez aqui esteja o grande ranço da formação nos cursos de licenciatura, isto é, a 

dualidade entre o saber específico e o saber pedagógico vindo à tona, visão essa combatida há 

anos por vários teóricos tais como Lüdke (1994); Amaral e Oliveira (2008); Oliveira (2006); 

Melo (2002); Brzezinski (1992); Pereira (2006); Gatti (2010). Até mesmo a legislação, 

através da Resolução CNE/CP 01/2002, vem modificando o currículo desses cursos, visando 

equacionar essa dicotomia.  

 Contudo Lüdke (1994) vai ressaltar que a mudança da legislação de nada adiantará se 

não houver uma mudança substancial que reoriente os cursos de licenciatura em termos de 

totalidade, incluindo debates dentro das instituições de ensino superior que incluam projetos e 

propostas para as diferentes licenciaturas, deixando, dessa maneira, que as mudanças tenham 

um aspecto puramente formal. 

Constatamos uma permanência dessa dissociação na representação dos estudantes das 

licenciaturas, sendo muitas vezes acentuada pela separação do espaço físico onde se faz 

formação específica e pedagógica, além da falta de diálogo entre as áreas que disputam entre 

si os espaços de formação. Amaral e Oliveira (2008) já apontaram em seus estudos a 

tendência dos alunos das licenciaturas requererem a unificação da formação em seus centros 

de origem, devido à redução de custo e ênfase no conteúdo a ser ensinado, porém o que se 

pode destacar é uma representação da formação pedagógica como um subproduto do 

bacharelado. 

Neste sentido, temos uma formação de professores, que segundo Gatti (2010) é 

pensada a partir das ciências e seus diversos campos disciplinares e não com o foco na função 

social própria à escolarização e demandas gerais da escola básica. 

Ainda no campo 1 situam-se as palavras aluno, evocada por treze sujeitos 

participantes da pesquisa e justificada duas vezes como palavra mais importante ao pensar na 

formação pedagógica; estudar, com dez evocações e apenas uma justificativa, e a palavra 

futuro, que apresentou sete evocações e foi justificada uma única vez como a mais importante. 

Verificamos que, ao fazerem essa associação, os estudantes estão enfatizando a necessidade 

de uma boa formação para os que serão os futuros trabalhadores da nação. Indica o aluno, 

como figura central no processo de educação do país, pessoa que deve ser escutada e 

orientada por seus professores a fim de fazer bem suas escolhas enquanto cidadão atuante na 

sociedade. Ao indicarem a palavra aluno como a mais importante justificaram:  
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Aluno, pois são os alunos que vão ser nossos trabalhadores do futuro e uma 
má formação dele existirá uma deficiência a mais na profissionalização. 
(E150F19Art.Vis.3ºM) 
 
Estudante porque tem a capacidade de fazer escolhas e com isso considerar o 
que acha importante para si, mesmo que algumas vezes faça escolhas 
erradas, mas ajuda a enaltecer o espírito. (E78F20Enf.3ºI) 
 

Como complemento ou suporte da formação pedagógica, aparece à palavra estudar.  

Conforme colocaram:  

 

[...] o estudo compreende, desde a fase inicial, de conhecimento do assunto, 
à fase do desenvolvimento da análise, das avaliações até o produto final, que 
é o aprendizado. (E59M30Mat.7ºN) 

  

Podemos, a partir desse subgrupo de evocações do campo 1, afirmar que os estudantes 

construíram uma representação de formação pedagógica como aquela que proporcionará o 

futuro profissional desses estudantes, mesmo sendo uma profissão desvalorizada.  

Constatamos com a organização e discussão do campo 1 uma representação social 

de formação pedagógica vinculada à educação capaz de transformar a sociedade. Essa 

representação tanto pode está sendo construída no processo formativo, no nosso caso pela 

universidade, como influenciada pelos meios sociais, uma vez que a associação de educação à 

mudança e transformação é recorrente nos mais diferenciados espaços. Em contrapartida, 

ainda é muito arraigada entre os alunos a representação do professor como um mero 

transmissor de conhecimentos/conteúdos/informações. 

 

3.1.2. Campo 2  - Evocações vinculadas ao Currículo das Licenciaturas 
 

O segundo campo semântico identificado como Evocações vinculadas ao Currículo 

das Licenciaturas é composto pelas palavras: Didática; Interação; Formação; 

Desenvolvimento; Metodologia; Reflexão; Psicologia; Aula; Direcionamento; Currículo e 

Aprimoramento. Esse campo sinaliza para uma representação de formação pedagógica dos 

licenciandos focada nas disciplinas pedagógicas que compõem o currículo das licenciaturas e 

sua articulação com a prática profissional do professor. As palavras nele contidas sugerem, 

além da busca por técnicas e metodologias de ensino que facilitem e proporcionem o êxito de 

sua atividade profissional em sala de aula, a possibilidade de reflexão acerca da atuação 
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profissional, em um movimento cíclico de planejamento, execução, reflexão e replanejamento 

de suas ações.  

Para análise e discussão desse campo aproximamos o conjunto das palavras em três 

subgrupos de discussão, sendo o primeiro constituído pelas palavras: Didática, Metodologia e 

Psicologia, que dizem respeito às disciplinas que compõem o currículo da formação 

pedagógica nas licenciaturas e que, conforme colocam, assumem um papel fundamental na 

formação do futuro professor. Os estudantes acreditam que os conhecimentos adquiridos 

nessas três disciplinas são responsáveis pelo diferencial que qualifica o professor frente a 

outros profissionais, permitindo o acesso a saberes pedagógicos balizadores da prática 

docente. 

A esse respeito Guimarães (2004) chama atenção para a necessidade de alunos e 

professores estarem preparados para reconstruir os saberes vivenciados nessas disciplinas, 

tendo em vista os desafios postos pela situação profissional, lembrando que muitas das 

dificuldades e adversidades do cotidiano docente não são contempladas ou “aprendidas” na 

formação, tampouco na intuição do profissional, mas no processo de reconstrução entre teoria 

e prática. 

 A palavra didática foi a palavra mais evocada deste campo, vinte e cinco vezes, tendo 

sido escolhida por nove dos participantes da pesquisa como sendo a mais importante ao 

pensarem em formação pedagógica no curso de licenciatura. Na compreensão dos alunos a 

Didática é algo essencial à profissão do professor e está associada diretamente ao domínio de 

sala de aula do docente, ao bom professor representado como o profissional que planeja, 

reflete e tem, além do bom conhecimento da sua área, uma maneira clara e objetiva de 

transmitir os conhecimentos para seus alunos. Eles justificam sua escolha por Didática como 

palavra mais importante porque: 

 

[...] um bom professor tem que ter uma boa didática/metodologia. Um 
professor pode ser o melhor na sua área, mas se ele não souber transmitir seu 
conhecimento ele não é um bom professor. (E123M20Ciên.Biol.5ºN) 
 
[...] é indispensável para um profissional que pretende dar aulas se tratando 
de um curso de licenciatura. (E149M36Art.Vis.3ºI) 
 
[...] a organização e o planejamento são elementos importantes para que o 
professor consiga desempenhar bem a sua função. (E177F N.I Let.6ºT) 
 
[...] a construção do futuro docente se faz necessária de uma 
apreciação e conhecimento de formas de expressão pra a divulgação 
do conhecimento. (E98M27Ciên.Soc.4ºN) 

 



93 
 

As justificativas mostram que é na disciplina de Didática que os estudantes buscam 

encontrar, com maior eficácia, a relação entre a teoria, os conteúdos específicos estudos no 

seu centro de origem e a prática, assim como as metodologias que utilizarão para trabalhar 

esses conhecimentos em sala de aula enquanto professores. Essa ênfase na Didática como 

mediadora entre os conhecimentos da área específica e pedagógica foi também constatada no 

trabalho de Fernandes & Fernandes (2008). As autoras apontam uma didática que se 

configura como uma intervenção contextualizada, crítica e criativa a se constituir “em uma 

mediação, que lhe permita trabalhar com os processos de ensino na direção de uma 

aprendizagem com significado para quem ensina e para quem aprende”. (p. 6). Vejamos 

algumas justificativas dos estudantes que apontam a necessidade de intermediação entre a 

teoria e a prática através da Didática: 

 

Didática, pois considero a mais importante, pois é ela que vai fazer a aula 
fluir. Sem didática não importa o conteúdo, nem saber e a escola. 
(E184M17Mat.3ºT) 
 
 A formação intelectual se dá em qualquer graduação. Na licenciatura temos 
o dever de nos tornarmos grandes cientistas e sabermos como se posicionar 
em sala de aulas com reflexões e questionamentos e não apenas como 
repassadores deste conhecimento acadêmico. (E99M20Ciên.Soc.4ºN) 

 

Melo (2001), citando Sacristán, afirma que a Didática precisa estabelecer um diálogo 

com a prática cotidiana levando em conta as características do processo de ensino–

aprendizagem e o contexto do ensino, atuando de forma reflexiva a fim de facilitar o 

desenvolvimento autônomo e emancipado dos participantes do processo educacional. 

Também está presente nas justificativas de alguns estudantes a associação direta de 

formação pedagógica ao método correto de ensinar, às técnicas e fórmulas a serem aplicadas à 

aula ou conteúdo, o passo a passo, como podemos ver nos registros dos dois estudantes 

abaixo, ao justificarem a escolha da palavra metodologia como mais importante. Eles 

afirmaram: 

 

Metodologia, porque diante das dificuldades da maioria dos alunos no 
aprendizado das ciências exatas, os professores devem ter carisma e métodos 
de encantamento e de fácil aprendizado da disciplina. (E185F18Mat.3ºN) 
 
Técnica. Por que técnica? Conhecer técnicas é fundamental para um 
profissional seja em qualquer área. Não adianta somente uma formação é 
necessária também a busca pela técnica na área em que se está estudando. 
(E92f17Dan.1ªT) 
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Constatamos que essa associação de Didática à prática e à técnica, destituída de uma 

maior reflexão do processo de ensino, da relação professor/aluno e perspectiva de construção 

interativa de conhecimentos, foi feita principalmente pelos estudantes dos períodos inicias dos 

cursos de licenciatura. É possível, pois dizer que, à medida que avançam no processo de 

formação nos cursos, essa representação começa a se modificar, sendo possível enxergar um 

amadurecimento entre os licenciandos que parecem já estabelecer um relação entre a Didática 

e a reflexão da prática. A disciplina como algo que vai além da simples técnica de transmissão 

dos conhecimentos, mas com o propósito de fomentar a capacidade crítica do sujeito que 

aprende em sala de aula e em outros espaços sociais. 

À medida que avançam no processo formativo, os estudantes começam a se referir ao 

educador que provoca e procura construir a autonomia do sujeito, tal como nos coloca Freire 

(1993) sobre o ensinar como ação humana que transcende a barreira do tecnicismo e assume 

uma função crítica e emancipatória, como podemos ver na justificativa do estudante, a seguir: 

 

Entendo-a em seu sentido amplo (capacidade do docente em realizar com 
êxito e nas diversas esferas sociais sua profissão), ela representa o ponto de 
partida para uma boa formação pedagógica, capaz de promover 
transformações em diversas escalas. (E3F26Geo.7ºI) 

 

Encontramos nessa justificativa exemplo de uma visão mais pluralista e complexa da 

Didática como um conhecimento em aberto, que deve ser contextualizado, mediado e 

articulado a outras temáticas e disciplinas, extrapolando o espaço da sala de aula para adentrar 

as esferas sociais nas quais o professor também pode provocar transformações e reflexões 

dentro de um processo de aprendizagem, proporcionando significado para quem ensina e para 

quem aprende.  

Contudo, para o estudante abaixo, essa Didática transformadora e mediadora de 

conhecimentos não vem sendo posta em prática pelos docentes da formação pedagógica, 

tendo em vista que, segundo afirmaram, muitos trabalham, embora ainda numa perspectiva 

formal e pouco interativa. Essa forma de atuação parece entrar em conflito com o que os 

estudantes esperam das disciplinas pedagógica, como foi dito na justificativa abaixo: 

 

Didática, pois foi o que pensei que encontraria nas cadeiras de educação, 
mas que tem faltado, como que ausente, nas mesmas. (E5M18Fís.3ºT).  
 

 A Didática nas licenciaturas, como se refere o estudante acima, é associada à falta de 

contextualização e interdisciplinaridade do que se é discutido na formação pedagógica em 
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geral do CE. Como foi discutido no grupo focal que fizemos com os estudantes e 

posteriormente será mais bem tratado neste trabalho, para eles os conhecimentos se tornam 

sem sentido e até repetitivos, os professores muitas vezes não possuem o domínio de sala para 

lidar com várias licenciaturas ao mesmo tempo, não instigam esses estudantes nas discussões 

e não mobilizam as aulas de forma a torná-las participativas e estimulantes. Declaram que 

esses professores muitas vezes realizam um discurso incoerente com sua prática de sala de 

aula nas licenciaturas. 

 Contudo, mesmo nesse tom de crítica, os participantes desta pesquisa de maneira geral 

reconheceram a importância da formação pedagógica, se afirmaram mais seguros e 

preparados para assumir uma sala de aula, fazer o planejamento, enfrentar as dificuldades 

oriundas da escola e estabelecimento de relações interpessoais com os alunos no seu 

cotidiano. A esse respeito destacaram a importância da disciplina Psicologia para a formação. 

Um estudante sobre essa disciplina justificou:  

 

Psicologia, porque tratar com outras pessoas as quais você quer passar o 
conteúdo, sendo todos nós pessoas diferentes, requer certo entendimento do 
psicológico do outro. (E126F27Ciên. Biol.5ºN) 

  

Convém dizer que na formação pedagógica oferecida pelo CE a Psicologia procura 

fazer com que o futuro professor compreenda o processo de aprendizagem nas diferentes fases 

da vida humana, a fim de possibilitar uma maior adequação das situações didáticas às 

características e interesses do grupo classe.  

 Como segundo subgrupo desse campo semântico, apresentamos as palavras: 

Interação, Desenvolvimento, Reflexão, Aula, Direcionamento e Aprimoramento, elas fazem 

alusão à importância da formação pedagógica no currículo das licenciaturas. Referem-se à 

discussão de teorias e reflexões acerca do papel do professor na mediação do processo de 

ensino/aprendizagem.   

 A palavra Interação foi evocada dezesseis vezes e escolhida como sendo a mais 

importante por três estudantes. Eles associaram formação pedagógica à interação 

professor/aluno, a qual se desenvolve numa relação de troca em que ambos constroem o 

conhecimento de forma conjunta. Os participantes apresentaram as seguintes justificativas 

para escolha de interação como palavra mais importante quando pensam em formação 

pedagógica: 
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Interação, pois é nesta perspectiva que nós trabalhamos no geral, tanto aluno 
quanto professor participam para agilizar e melhorar o processo de 
aprendizado. Creio que aprendendo assim, podemos ensinar da mesma 
forma. (E166F20Let.6ºT) 
 
Troca porque educação não é apenas unilateral, eu espero poder aprender 
muito mais sobre a vida no meu trabalho como professora, bem como 
ampliar as perspectivas dos alunos. (E171F20Let.6ºT) 
 
Entendo que a licenciatura é uma “troca”, aprendemos juntamente com os 
alunos ao longo do processo de ensino – aprendizagem. (E176F25Let.6ºT) 

 

O termo interação é bastante recorrente no debate sobre a educação e os processos de 

aprendizagem, sendo possível que por se tratar de estudantes que já cursaram mais da metade 

de curso, essas representações quanto à importância dos processos interativos tenham tido 

influência das disciplinas de cunho pedagógico vivenciadas no decorrer do curso. Segundo 

Soares &Ribeiro (2010), a ideia de uma prática educativa emergente volta para as relações 

entre professor e aluno e está pautada na crença de que “o indivíduo, como sujeito ativo, 

participa da construção do conhecimento. [...], o professor exerce sua autoridade mediante a 

interação, o respeito, o diálogo, a negociação e o estabelecimento de uma relação horizontal 

entre os estudantes.” (pág.92-93). 

Os estudantes admitem que a formação pedagógica conduza tanto ao desenvolvimento 

profissional quanto pessoal, uma vez que os conteúdos trabalhados nas disciplinas propiciam 

o desenvolvimento de valores como ética, cidadania, respeito às diferenças e autonomia. 

Mesmo aqueles alunos que não fizeram a opção pela licenciatura, admitem que essa formação 

possibilita crescer e evoluir enquanto ser em construção. Nesse sentido, a palavra 

desenvolvimento obteve doze evocações após aproximação semântica das palavras, sendo 

justificada por três estudantes como de maior importância para se referir à formação 

pedagógica: 

 

Desenvolvimento considero a mais fundamental das cinco. 
(E66M26Fís.9ºN) 
 
Estamos em constante desenvolvimento seja no âmbito da formação 
pedagógica ou pessoal. (E96F21Ciên.Soc.4ºN) 
 
Crescimento, apesar de não ter escolhido a licenciatura como amor eu só 
cresço. (E134M18Art.Cên.3ªT) 

 

Outros alunos evocaram a palavra aprimoramento para se referir à formação 

pedagógica, com cinco evocações. Podemos inferir que esse aprimoramento corrobora a ideia 
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de crescimento e desenvolvimento anteriormente tratada. Percebemos pelos seus depoimentos 

que a formação específica oferece os conhecimentos necessários para o ensino de determinada 

ciência e a formação pedagógica contribui para o aprimoramento dos licenciandos, 

estimulando a reflexão. É o que se pode depreender com a justificativa dada para escolha 

desta palavra: 

 

Refletir sobre melhores formas de atuação dentro das escolas é fato 
importante principalmente em nossa área, visto ser de pura reflexão social. 
(E64F28Ciên.Soc.4ºN) 

 

Outra palavra do mesmo subgrupo, evocada por cinco sujeitos e que reafirma essa 

representação de formação pedagógica, foi Direcionamento. Segundo a justificativa para a 

escolha desta palavra, a formação pedagógica proporciona um olhar voltado para o 

direcionamento em relação a teorias e técnicas de ensino aprendizagem. Afirmou um dos 

participantes: 

   

Acredito que a principal função da formação pedagógica é nos direcionar as 
teorias e técnicas que rodeiam o universo da aprendizagem. Enquanto os 
centros das ciências em específico nos proporcionam o conteúdo, o centro de 
educação nos proporciona as metodologias para passá-lo adiante. 
(E107M25Fís.9ºN) 

 

Por fim, os conhecimentos adquiridos através na formação pedagógica influenciarão 

no tipo de aula que ministrarão no futuro em suas disciplinas, ou seja, a aula é o produto final 

que consolidará os conhecimentos específicos da disciplina e a forma através da qual o 

professor desenvolverá esses conteúdos junto aos seus alunos. Assim justifica um 

participante: 

 

Aula, pois é nela que vou poder mostrar todo o meu conhecimento, tudo o 
que aprendi na minha graduação. Por essa razão ela é a mais importante. 
(E155M191ºGeo.) 
 

O terceiro subgrupo deste campo inclui de palavras currículo e formação. Esses 

termos foram relacionados à ampliação e melhoria do conhecimento e do curriculum vitae. 

Para os estudantes, a formação na licenciatura é algo que vai complementar, vai subsidiar 

quem deseja prosseguir a carreira acadêmica ingressando em curso de mestrado e doutorado,  

tornar-se pesquisador respeitado em sua área, bem como ter uma segunda opção de carreira, a 

de docente. 
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A palavra Formação foi evocada vinte e três vezes pelos estudantes e justificada como 

a mais importante por apenas dois. Essas justificativas revelam certo conflito de sentimentos 

entre os dois estudantes quanto ao valor da formação pedagógica, já que um deles considera 

como sendo positiva, enquanto que o outro estudante demonstra rejeição a esse processo 

formativo. Justificaram: 

 

Formação, porque recebo ferramentas pedagógicas para que consiga 
trabalhar com meus futuros alunos. (E12F19Ciên.Biol.6ºN) 

  
Formação. Primeiramente escolhi essa palavra porque pretendo concluir 
minha formação em outro curso. Estudo licenciatura, mas não pretendo 
concluir a licenciatura e sim ir para outra área. (E13F21Exp. Gráf.3ºT) 

 

O caráter secundário da licenciatura também é evidenciado ao ser entendida como 

forma de robustecer o currículo do estudante, seja para uma futura seleção de mestrado, seja 

para o caso da atuação de bacharel não se estabelecer promissora, o estudante dispõe de uma 

segunda opção profissional. É o que podemos constatar na justificativa feita quanto à escolha 

da palavra currículo como mais importante:  

 

Currículo porque aumenta pontos no curriculum. É uma opção a mais se a 
graduação não der certo. (E108F22Enf.5ºI.) 

 

Essas associações da licenciatura, à melhoria do currículo e possível atuação 

profissional, nos leva a pensar na qualidade do ensino nas escolas, uma vez que na perspectiva 

de Haguette, apud Pereira (2006), quando visualizada dessa forma, a identidade do trabalho 

docente na Educação Fundamental e Média estaria sendo tomada como um “bico” 13 e como 

tal não seria realizada com compromisso e competência exigidos. Para o autor, não seria 

possível exigir dedicação de uma pessoa que ali permanece como professor somente “até que 

amanhã se encontre algo melhor” p. 24. 

                                                 
13 “Trabalho exercido em tempo parcial com objetivo principal de obter uma recompensa monetária, por menor 
que seja. [...] uma pessoa aceita um bico ou porque não consegue um emprego melhor que assegure uma renda 
mensal compatível, ou porque já possui outros empregos (ou mesmo bicos) que, agregados, permitem alcançar 
um melhor rendimento.” (Haguette, apud Pereira, 2006 p. 24).  
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3.1.3 A escolha pela licenciatura 
 

A esse respeito, lembramos que nesta pesquisa, na ocasião em que responderam o 

questionário socioeconômico, 6% dos estudantes afirmaram ter escolhido o curso de 

licenciatura para melhorar o currículo; 6% devido à facilidade para ingresso no mercado de 

trabalho; 5% devido à facilidade de ingresso e turno em que é oferecido o curso e 2,2% para 

obterem o diploma de nível superior. Esses motivos dos estudantes de certa forma reforçam o 

que é dito por Haguette, ou seja, estão distantes do que se espera de quem deseja ser 

professor.  

Os estudantes que valorizam a licenciatura como fonte de melhoria do currículo 

admitem que o curso possa ser um diferencial em sua formação profissional uma vez que 

constitui uma segunda possibilidade profissional (além da de bacharel, a de professor), bem 

como um caminho que pode vir a facilitar o acesso ao mestrado. Esse dado ratifica a pesquisa 

realizada por Gatti e Barreto (2009) que apontou que 21% dos estudantes das licenciaturas 

escolhem a docência como uma espécie de “seguro desemprego”, enquanto alternativa para o 

caso de não ter acesso a outra profissão. 

Esses estudantes justificaram a escolha da palavra currículo desta forma: 

 

Aumento de pontos no curriculum e uma segunda opção caso a graduação 
não dê certo. (E108F22Enf.5ºI) 
 
Meu curso e perfil do ano que entrei na faculdade oferecia tanto bacharelado 
quanto licenciatura. Meu foco sempre foi bacharelado, mas sempre tive 
consciência que mais um diploma, em especial na área de educação, só 
melhorariam minha formação e o meu currículo. (E82F22His.9ºT) 
 
Aprimoramento do currículo e consequente vantagem em disputa pela vaga 
no mestrado. Porém, vontade de seguir a carreira docente não apenas por 
status de remuneração, mas por vontade também. (E112F21Enf.7ºI) 
 
A licenciatura ajudará a minha formação profissional, caso futuramente eu 
siga a carreira de professora. (E78F20Enf.3ºI) 
 
Melhorar o perfil curricular já que possuo o bacharelado na mesma área em 
outra instituição e desejo concorrer ao mestrado nesta instituição. 
(E75M22Fil.1ºT) 
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Outros e mais relevantes motivos para escolha ou ingresso no curso de licenciatura 

foram demonstrados pelos participantes desta pesquisa. 29,2% afirmaram que a escolha pela 

licenciatura ocorreu devido ao interesse pela área educacional e 26,5% escolheram o curso 

devido à identificação com a área específica.  

 Dos que escolheram a licenciatura devido ao interesse pela área educacional, destaca-

se em primeiro lugar os estudantes da área de humanas, com ênfase daqueles dos cursos de 

Geografia, Letras, Ciências Sociais e História. Eles se revelaram preocupados com a mudança 

na educação do país e modelo de sociedade, demonstraram que a profissão de professor ajuda 

a modificar a vida das pessoas. Admitiram se tratar de uma das mais importantes ocupações. 

Ao explicitarem suas escolhas relatam: 

 

[...] não basta reclamar da situação da educação no Brasil, deve-se agir. 
Portanto, optei por me formar como professora e fazer minha parte para 
melhorar aspectos da educação que tiverem em meu alcance. 
(E81F20Hist.7ºN) 
 
[...] a educação é a base para toda estrutura da sociedade, e que realmente 
pode fazer a diferença para o desenvolvimento do país, escolhi para tentar 
fazer a minha parte para essa construção de um mundo melhor. 
(E103F23Ciên.Soc.4ºN) 
 
[...] a profissão de professor é uma das mais importantes para a sociedade. 
(E153M19Geo.1ºM) 

 

O interesse pelo ensino da área de saúde, principalmente para os participantes do curso 

de Enfermagem, está relacionado à possibilidade de mais campo de atuação profissional. A 

proliferação dos cursos superiores de Enfermagem aumentou a concorrência no mercado de 

trabalho para o campo hospitalar o que leva os estudantes a buscarem na educação uma 

abertura para atuarem como professores de cursos técnicos. Sobre essa possibilidade 

afirmaram:  

 

Pretendo ensinar em cursos de grau técnico (escolas técnicas de 
enfermagem). Além de ser um conhecimento a mais, o que nunca é demais. 
(E77M22Enf.5ºI) 
 
Atualmente estou cursando curso de Bacharelado na Universidade Federal, 
porém optei por fazer cadeiras/disciplinas de licenciatura, na intenção de 
lecionar para acadêmicos na mesma área (saúde). (E27F22Enf.3ºI) 
 
Pretendo trabalhar na área de educação em saúde e aqui me oferece várias 
experiências por causa dos vários cursos que estão matriculados. 
(E28F20Enf.3ºI) 
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Como o curso no qual estou matriculada é ofertado inicialmente como 
Bacharelado, mas abre a oportunidade de estudar as diferentes cadeiras de 
licenciatura, estaria apta para reproduzir e passar adiante, em minha área, o 
conhecimento adquirido. (E29F19Enf.3ºI) 

 

Em relação aos participantes vinculados às licenciaturas da área de exatas, percebemos 

que apenas quatro dos estudantes apontam ter escolhido cursar a licenciatura devido ao 

interesse em lecionar, oito escolheram por identificação com a área específica e sete devido ao 

bom conceito do curso na universidade. As escolhas reforçam a existência de uma crise na 

formação de professores para a educação básica no campo das ciências exatas, o que confirma 

o que temos acompanhado nos noticiários, artigos científicos e debates, quanto ao número de 

ingressantes nas licenciaturas e concluintes nessa área. Eis alguns comentários dos 

participantes da área de exatas a respeito de suas escolhas pelo curso de licenciatura: 

 

Afinidade com a área de exatas, gosto pelo estudo e o fato de ser uma 
universidade gratuita. (E59M30Mat.7ºN) 
 
Entender melhor a natureza da natureza. (E68M29Fís.11ºN) 
 
Prestígio da universidade. (E34M19Quí.3ºI) 
 
Qualidade da formação e reputação da instituição. (E60MN.I.Mat.6ºN) 
Descobrir e tentar solucionar na medida do possível a mistificação da física 
que há hoje no ensino médio brasileiro. (E17M17Fís.3ºN) 
 
Aptidão, vontade de aprender um pouco mais sobre a matemática e meios de 
ensinar melhor e aprender mais. (E61M44Mat.8ºN) 

  

 Como já mencionamos antes, a escolha pela licenciatura está vinculada a outros 

motivos como: possibilidade de conciliação entre estudo e trabalho, menor concorrência no 

vestibular, acesso a diploma de curso superior, realização pessoal e profissional. Alguns dos 

estudantes justificaram a escolha afirmando: 

 

Facilidade no vestibular, campo de trabalho, por ser a noite. 
(E12F19Ciên.Biol.6ºN) 
 
Por ser um curso que tem um pouco haver com o que exerço e o único que 
consegui entrar na UFPE. Meu desejo era Design ou Artes Visuais, antes de 
fazer vestibular, fiz análise de menor concorrência, na área gráfica. 
(E56M44Exp.Gráf.3ºI)  
 
 Acredito que por não ser “pago” e principalmente pela grandeza que a 
universidade tem. (E86M24Hist.7ºN) 
 
Pelo turno. (E98M27Ciên. Soc.4ºN) 
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Primeiramente ou inicialmente a obtenção de um curso superior. 

(E24F41Ciên. Soc.4ºN) 

 
A principal razão é somente obter um curso superior para abertura 
profissional razoavelmente bem remunerada. (E136M21Fil.7ºT) 
 
A busca por um curso superior e a afinidade pela disciplina de Geografia. 
(E152F19Geo.1ºM) 
 
Obter diploma de nível superior. (E167F22Let.6ºT) 
 
Possibilidade de realização profissional. (E72M20Dan.1ºN) 
 
Por um desafio pessoal de aprender física e por acreditar que ainda podemos 
mudar a situação da educação no país, e principalmente o cenário das 
ciências. (E67M19Fís.5ºN) 

 

Os motivos acima mencionados foram também indicados por Pereira (2006) em 

pesquisa semelhante. O autor ressalta ainda que os cursos de licenciaturas, embora gozem de 

menor prestígio social, são escolhidos pela gratuidade do seu ensino. 

 Conforme constatamos, nos cursos ligados às artes, em sua grande maioria, a escolha 

decorreu da falta de opção do curso de bacharelado na área. Em certos casos para esses 

estudantes a licenciatura se impõe como um sacrifício, um fardo, já que o maior interesse é 

ser artista, músico, dançarino e não o de ser professor. Esses estudantes declararam: 

 

Não foi pela licenciatura, é que atualmente somente o curso de expressão 
gráfica fornece uma boa base para Desenho Industrial, já que o curso de 
Desing da UFPE é um dos piores do NE, optei por expressão. 
(E58F21Exp.Gráf.3ºT) 
 
Não escolhi licenciatura. Escolhi Artes Cênicas. Federal é referência de 
qualidade. (E51M.N.I.Art.Cên.8ºM) 

 

 Importante destacar que, em alguns casos, temos estudantes que, devido à formação 

pedagógica, modificaram suas representações quanto à docência, passando a tomá-la como 

uma possibilidade profissional. Como percebemos no relato abaixo: 

 
A licenciatura não era minha escolha. Em princípio queria bacharelado, mas 
a UFPE não oferece esta opção do curso. No entanto hoje vejo de forma 
positiva a licenciatura e tenho grande interesse em trabalhar com a 
licenciatura. (E50F22Art.Cên.7ºM) 
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Do campo 2 podemos depreender uma representação de formação pedagógica voltada 

ao desempenho da prática profissional dos estudantes como futuros professores da educação 

básica. Eles compreendem que as disciplinas pedagógicas possuem um papel em sua 

formação e, ao cursá-las, se sentem mais seguros para enfrentar a sala de aula. 

 Apesar da escolha pela licenciatura não está sedimentada no interesse pela profissão, 

ao cursarem as disciplinas no Centro de Educação passam a ter clareza do papel do professor 

como responsável pela mediação no processo ensino e aprendizagem. 

 Dessa forma, mesmo que muitos escolham a licenciatura para a ampliação do 

currículo, por falta de opção de bacharelado, conciliação com o horário, gratuidade e outras 

tantas questões já levantadas ao longo da discussão deste campo, é fato que os estudantes 

reconhecem que, ao cursar as disciplinas da formação pedagógica, têm um direcionamento 

para o trabalho como docente, além de crescimento pessoal e profissional. Também destacam 

o caráter negativo da formação que não assume o princípio da interdisciplinaridade e pouco 

tem sido a articulação teoria/prática. Em trabalho sobre o assunto, Melo (2001) aponta como 

indispensável à organização integrada das disciplinas da formação docente e sua relação com 

a prática, a fim de não se reduzir o papel dos professores a meros técnicos sem competência 

para pensar e participar das questões educacionais em sua amplitude. Essa perspectiva é uma 

lacuna na prática desenvolvida antes de tudo aos professores formadores o que influencia a 

constituição das representações do licenciando sobre formação pedagógica. 

 

3.1.4 Campo 3 – Evocações de Cunho Valorativo para com a Profissão 
 

O campo semântico 3 retrata as Evocações de Cunho Valorativo para com a Profissão 

que indicam elementos e atributos requeridos ao seu exercício. Foram esses elementos que 

levaram os estudantes a escolher a profissão de professor. Eles demonstraram identificação 

com uma profissão nobre cujo trabalho, ao mesmo tempo em que se constitui, como 

gratificante e prazeroso, requer paciência e superação de inúmeras dificuldades, 

principalmente a falta de reconhecimento social e desvalorização financeira.  

Integram este terceiro campo semântico as palavras: Dedicação; Amor; Vocação; 

Paciência; Perseverança; Dinheiro; Emprego; Realização; Atenção. Nessa seção, para 

discuti-lo, organizamos três subgrupos. 

As palavras Dedicação; Amor; Vocação e Realização, do primeiro subgrupo, dizem 

respeito a termos de ordem subjetiva e pessoal que vinculam formação pedagógica à vocação 
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e realização pessoal. Uma profissão que exige amor e dedicação, sentimentos fundamentais 

para enfrentar as dificuldades tanto da formação quanto da carreira profissional. 

 A palavra dedicação foi a mais evocada nesse campo, trinta e uma vezes, justificada 

por três estudantes, seguida da palavra amor com treze evocações e cinco justificativas. Os 

dois termos e, especialmente, a palavra amor são expressos pelos estudantes como os 

sentimentos que possibilitam o enfrentamento das barreiras, desafios e dificuldades 

encontrados no mundo acadêmico como licenciandos e, no futuro, como profissionais. Os 

estudantes justificaram as palavras amor e dedicação como as mais relacionadas à formação 

pedagógica afirmando:  

 

Amor, pois é através do mesmo que conseguimos vencer as barreiras que 
passamos no mundo acadêmico, e a dedicação para que no futuro próximo 
possa transmitir as informações adquiridas ao longo da formação acadêmica. 
(E112M23Enf.5ºI) 
 
Dedicação, pois sem ela não se pode lutar para vencer todos os obstáculos 
que a Educação brasileira vem enfrentando durante os anos. 
(E140M19Let.6ºT) 
 
Dedicação o escolhi, pois acho que é o que mais devemos ter e caso 
percamos, em minha opinião, não me interessa mais abraçar a causa. 
(E158M23Fís.11ºN) 
 
Amor por causa das dificuldades encontradas em ser professor. 
(E34M30Fís.5ºN) 
 
A palavra mais importante para mim é o amor. Pois apesar de parecer meio 
romântico, e o necessário para realmente mudar uma nação, amar ao que se 
faz caso contrário, naufrágio a vista. (E60MN.I.Mat.6ºN) 
 
 Acredito que todas as outras quatro opções não seriam suficientes se eu não 
tivesse amor pelo o que escolhi seguir como carreira profissional. Mas 
ressalto que cada uma das palavras que coloquei acima se complementa. 
(E86M24Hist.7ºI) 
 

 Diferentemente de Santos (2004), ao estudar as representações sociais de gênero das 

professoras sobre o magistério, que identificou a palavra dedicação significando cuidado e 

zelo para com a criança e envolvimento da professora com as famílias, nesta pesquisa a 

palavra dedicação assume o sentido de enfrentamento, luta contra a desvalorização da 

profissão docente e dificuldades do dia a dia.  Os licenciandos, ao evocarem as palavras 

dedicação e o amor, expressaram a luta em torno da docência como algo árduo e trabalhoso. 

Afirmaram:  
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Dedicação, tendo em vista que a profissão de professor é trabalhosa e 
bastante dinâmica, em minha opinião, se não houver dedicação não serei 
uma boa profissional. (E163F21Ciên.Soc.4ºN) 

 
Amor porque sem ele, eu jamais teria escolhido um ensino de nível superior 
tão desvalorizado. (E161F21Geo.7ºN) 
 

Constatamos que a evocação da palavra amor pelos estudantes do sexo masculino (6) 

se equipara a dos estudantes de sexo feminino (7). Percebemos que das cinco justificativas 

dadas pelos estudantes a esta palavra como a mais importante, quatro delas são de estudantes 

do sexo masculino e das áreas de Exatas e Saúde.  Verificamos que associação da docência ao 

amor aparece, também, em pesquisas anteriores como as de Freire, (2002); Santos, (2010); 

Saraiva (2010). Esses estudos, contudo, focalizaram estudantes de gênero feminino e neles 

ganharam mais ênfase elementos como vocação e maternagem. As pesquisas, embora não 

tenham tido resultados tão destoantes dos aqui postos, envolveram mais estudantes de cursos 

vinculados à área de humanas. No nosso caso tivemos maior número de estudantes das áreas 

de exatas e saúde e foi recorrente em suas justificativas menções ao interesse pessoal pela área 

escolhida e o gostar do que faz.  

De acordo com Moscovici, (2010) as representações sociais são estruturas dinâmicas e 

complexas que operam num conjunto de relações e comportamentos. Elas se ancoram em 

conjunto com os sistemas de crenças, valores, tradições e imagens do mundo em que estão 

inscritas, contudo essas representações podem mobilizar elementos novos que irão se ancorar 

naqueles já existentes, transformando-as. Neste sentido, podemos inferir que estamos diante 

de um processo inicial de modificação das representações sociais de formação pedagógica, 

por parte dos estudantes de licenciatura, centradas no amor e dedicação, pois eles não 

vinculam esses termos à abnegação, conformação, acomodação, mas procuram articulá-los à 

luta em prol de melhores condições para exercer a profissão docente.   

A palavra vocação foi mencionada por onze estudantes e justificada três vezes como a 

de maior importância para se referir à formação pedagógica. A vocação foi associada ao 

sacerdócio, entrega, doação ao curso e à profissão. Abaixo apresentamos algumas 

justificativas dadas à palavra vocação: 

 

Sacerdócio é a palavra que expressa a entrega que um estudante deve ter 
para com relação ao curso, por causa da entrega que tivemos ter para 
obtermos um bom desempenho na turma. Sem comentar o valor salarial 
baixíssimo que recebemos. (E67M19Fís.5ºI) 
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Entendo que antes de qualquer outra coisa o indivíduo tem que possuir algo 
nele – a vocação- que faça com que o mesmo consiga fluir na profissão, vida 
pessoal e todos os ramos da vida. (E178M25Hist.8N) 
 
Habilidade porque trabalho com arte e por isso tem que ter muita 
criatividade. (E36M32Mús.4N) 

 

Como se pode depreender das justificativas desses estudantes, a vocação está 

relacionada às aptidões que os sujeitos deveriam possuir, uma habilidade considerada 

“natural” e “inata” para o exercício de certas atividades profissionais, porém nem sempre foi 

assim, a vocação foi sofrendo variadas mutações na passagem do tempo. 

Brzezinski (2002) assume uma posição diferente frente ao que os estudantes 

consideram a vocação. Segundo a autora, vocação é um conceito socialmente construído e 

consolidado nas práticas de formação inicial e continuada. Quando lançam mão da palavra 

sacerdócio para se referir à formação pedagógica, lembramos Arroyo (2000) que considera a 

vocação para magistério ainda vinculada à perspectiva religiosa presente no imaginário social 

e na autoimagem dos sujeitos. Para ele associa-se a imagem de professor à profecia, o que 

implica uma dificuldade para a plena realização do seu profissionalismo, valorização e 

reconhecimento social. Essa representação de formação pedagógica dos estudantes associada 

à vocação ainda está arraigada entre nós. Sobre o assunto Arroyo (2000) pondera:  

 

Por mais que tentemos apagar esse traço vocacional, de serviço e de 
ideal, a figura de professor, aquele que professa uma arte, uma técnica 
ou ciência, um conhecimento, continuará colada à ideia de profecia, 
professar ou abraçar doutrinas, modos de vida, ideais, amor, 
dedicação. Professar como um modo de ser. Vocação, profissão nos 
situam em campos semânticos tão próximos das representações sociais 
em que foram configurados culturalmente. São difíceis de apagar no 
imaginário social e pessoal sobre o ser professor, educador, docente. 
Arroyo (2000, p. 33): 

 

 Moscovici (1978) refere-se às representações sociais como guias que permitem ao 

sujeito dar sentido à sua conduta, compreendendo a realidade a partir de seu próprio sistema 

de referências. É neste sentido que identificamos a busca dos estudantes pela realização 

pessoal e profissional ao evocarem sete vezes a palavra realização. Sobre essa possibilidade 

afirmou um estudante do curso de música: 

 

A palavra que escolho é a realização, pois pra mim é a base de tudo. A partir 
do momento que você faz algo que gosta, que se sente realizado você produz 
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mais e com outros adjetivos como amor, responsabilidade, reciprocidade e 
etc. (E115M26Mús.4ºN.I) 

 

A realização aparece como a culminância, algo conquistado e não afasta outros 

elementos já pontuados neste campo como a identificação com a profissão e o amor. É essa 

realização pessoal ou profissional que dará sentido à formação que estão fazendo e sua futura 

atuação docente. Essa profissão exige dos futuros profissionais dedicação, amor, vocação e 

força para enfrentar os obstáculos inerentes à sua dinâmica, desgaste, desprestígio e 

desvalorização, o que nos leva ao segundo subgrupo no qual situamos as palavras emprego e 

dinheiro.  

Os estudantes reconhecem que é amplo o espaço de atuação dos que cursam a 

licenciatura, ou seja, é vasto o campo empregatício na área educacional. Essa suposta 

oportunidade de emprego, inclusão certa no mercado de trabalho, povoa seus universos 

consensuais, isto é, as licenciaturas são representadas como garantia para o não desemprego. 

Partindo desta perspectiva, a palavra emprego foi bastante evocada. Sobre o emprego, um 

estudante de Ciências Biológicas afirmou: 

 

[...] ter um emprego é fundamental na vida de uma pessoa e emprego na área 
de educação e mais fácil conseguir. (E41F23Ciên.Bio.5ºN) 

 

 Convém lembrar que a crença na facilidade quanto à empregabilidade já foi apontada 

anteriormente pelos estudantes quando apresentaram os motivos pelos quais escolheram 

ingressar em um curso de licenciatura. Essa referência à oportunidade de emprego na área 

educacional, também, foi constatada por Saraiva e Ferenc (2010) em estudo junto a discentes 

de Pedagogia.  

 Nessa perspectiva, a palavra dinheiro, que teve dez evocações, realça essa 

representação da formação pedagógica como uma via de acesso a um emprego mais rápido e 

independência financeira.  Sobre a evocação dessa palavra, chamamos atenção para o que foi 

justificado por uma estudante de Geografia, de faixa de idade mais avançada, cursando o 

primeiro período do curso quando se referiu à palavra dinheiro: 

 

Independência financeira: apesar de ter encaminhado a família que hoje 
estão estabilizados, sinto a necessidade da minha realização e ter minha 
independência, como também garantir a minha futura aposentadoria. Não 
esquecendo que desde o período fundamental sempre tive admiração por 
geografia. (E121F52Geo.1ºM) 
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Em relação aos termos dinheiro e emprego, palavras com presença significativa neste 

campo semântico, ressaltamos que, como já constatado por Gatti et al. (2009), os que mais 

procuram os cursos de formação de professores são jovens e adultos estudantes de baixo 

poder aquisitivo em busca de oportunidades profissionais e possibilidade de remuneração 

mais rápida. Todavia, é também a falta de reconhecimento financeiro, um dos motivos para o 

alto índice de desistência dos alunos nos cursos de licenciatura. Muitos estudantes são 

incentivados durante o processo de formação, por seus próprios professores, como veremos 

mais adiante ao explorarmos os resultados do grupo focal, a se concentrarem no bacharelado, 

ou a migrarem para outras áreas e cursos na própria universidade ou fora dela. Gatti (2010), 

em seu estudo a respeito das características e problemas da formação de professores no Brasil, 

apontou que, conforme dados do INEP/MEC, em 2006,  a taxa média de conclusão dos cursos 

de licenciaturas ficou reduzida em 24% dos estudantes.  

As referências dos estudantes ao dinheiro e sua relação com a formação pedagógica 

revelam certo conflito entre realização pessoal, permanência na profissão e falta de 

reconhecimento financeiro. Declararam: 

 

[...] O curso superior é algo maravilhoso, mas tem que ser rentável para o 
concluinte e vejo que as licenciaturas não têm uma rentabilidade que seria 
devida. Acho que isso é fundamental. (E127M25Geo.8ºM) 
 
Dinheiro, sem dinheiro não se dá aula, sem uma situação econômica estável 
é impossível para mim continuar nessa profissão, por conta disso que está 
faltando professores de geometria gráfica, pois muitos preferem algo mais 
remunerado. (E58F21Exp.Gráf.3ºT) 

 

 A desvalorização docente, mas precisamente as dificuldades financeiras vivenciadas 

pelos professores, aparecem nos estudos de Abdalla (2009) e Shimizu et al. (2008), segundo 

informam a partir de estudos com profissionais do magistério (independentemente do seu 

nível de atuação), com professores que atuam na Educação Básica e com estudantes dos 

cursos de licenciaturas e pedagogia.  

Ludke & Boing (2004), ao analisarem os caminhos da profissão e da 

profissionalidade docente em pesquisas brasileiras e francesas, a questão salarial dos 

professores foi relatada como um dos aspectos mais recorrentes. As autoras apontam um 

crescente declínio dos salários, quando comparados aos salários e condições praticados há 30 

ou 40 anos. 

  Essas referências à precariedade e falta de reconhecimento financeiro são elementos 

que concorrem para a construção de representações negativas de forma pedagógica entre os 
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licenciandos. Elas estimulam e orientam práticas pessimistas em relação à profissão de 

professor, afetando a motivação e o interesse pela carreira. 

   Diante do contundente e explícito quadro de desvalorização da docência pela 

sociedade, governo, estudantes e muitas vezes pelos próprios colegas, o que alguns desses 

estudantes esperam é que possam e venham, com paciência, perseverança e atenção, a 

encarar esses desafios. Essas três palavras compõem o subgrupo 3 e expressam o peso que os 

estudantes atribuem à formação na licenciatura e ao futuro profissional que os espera. 

A palavra paciência foi evocada por dezessete participantes da pesquisa. Os estudantes 

apontam a paciência como uma condição para o exercício da docência, uma vez que devido à 

desvalorização, cada vez mais temos alunos desrespeitosos, pais que não atuam junto à escola, 

violência contra os professores, além do próprio ato de ensinar que requer cuidado e atenção 

(palavra evocada seis vezes) própria de um escultor que cria, analisa, aperfeiçoa e recria a sua 

obra constantemente, já que a arte de ensinar requer espera, tempo, entrega e um eterno 

aprimoramento. Essa referência à educação como arte encontra eco no afirmado por Freire 

(1997 p.25) “formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um sujeito 

indeciso e acomodado”. Eis o que afirmou um dos estudantes:  

 

Paciência Eu considero a palavra mais importante porque ela é primordial na 
arte de ensinar. (E95f20Dan.1ºM) 

 

Os estudantes também se referem à paciência enquanto valor necessário para suportar 

os anos de formação pedagógica no CE, uma vez que a consideram como uma tarefa árdua e 

desafiadora.  Mais adiante essa discussão sobre os desafios da própria formação no Centro é 

explorada mediante os resultados do grupo focal.  Nesse sentido, os estudantes pontuaram que 

a formação pedagógica por vezes deixa a desejar devido à falta de comprometimento dos 

professores manifestada em ausências, atrasos e falta de estímulos aos alunos. Sobre a 

paciência e para não desanimar, revelou um aluno matriculado na licenciatura em Geografia: 

 

Paciência, muitos empecilhos vão aparecer, professores faltosos, falta de 
tempo, perda de outras diversões... Por isso acho que paciência é o mais 
importante, para não desistirmos de um curso superior. (E153M19Geo.1ºM) 

 

É importante ressaltar que o relato acima se refere a um estudante do primeiro período 

do curso, iniciante na vida universitária. A afirmação é um indício de que ele está construindo 

uma representação social a partir do discurso circulante dos demais colegas das licenciaturas 

matriculados no Centro de Educação da UFPE. Conforme coloca Jodelet (2001), as 
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representações sociais são veiculadas e repassadas pelo discurso circulante do grupo. 

Constatamos que essa representação mais negativa e de rejeição à formação oferecida no CE, 

sintetizada na palavra paciência, foi predominante no grupo de estudantes da área de 

humanas. O gráfico abaixo ilustra o índice de rejeição das três áreas oferecidas pelo Centro.  

 

Gráfico 3 - Representação das evocações da palavra Paciência entre as áreas de 
formação. 
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No que tange aos períodos de formação dos alunos, percebemos que a palavra 

paciência foi evocada por estudantes das diversas fases do curso, apresentando um índice 

menor, como era de se esperar, entre os estudantes dos dois primeiros períodos e uma maior 

consolidação entre os de períodos intermediários. Contudo apresentou leve queda entre os 

alunos vinculados aos três últimos períodos. É o que podemos observar, no gráfico 4, a seguir.  
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Gráfico 4 - Evolução das evocações à palavra Paciência por períodos nos cursos de 
Licenciaturas. 
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Por fim passamos a comentar a palavra perseverança evocada treze vezes e justificada 

por dois alunos como a mais importante. A referência ao termo perseverança acentua a 

determinação dos estudantes em abraçar a profissão docente, mesmo reconhecendo seus 

limites e dificuldades.  Ao mencionarem perseverança os alunos lançam mão de arte, luta e fé. 

Afirmaram ao se referirem à perseverança: 

 

Ser professor no Brasil não é uma tarefa fácil e ter perseverança será e é 
nossa palavra chave. Seja no dia a dia de sala de aula, seja na busca de 
transmitir conhecimento de qualidade aos alunos. (E170F21Let.6ºT) 
 
Ensinar é uma arte; Perseverança. Temos que possuir fé em nós mesmos 
para começarmos a trabalhar com outros indivíduos. Dificuldades diversas, 
mas a satisfação em ver o trabalho que o aluno teve consigo, e a garra de vê-
lo querer vencer. (E182F21Hist.4ºN) 

 

Depreendemos que o termo perseverança está diretamente ligado à paciência tão 

necessária para enfrentar o dia a dia da sala de aula, tendo em vista os desafios impostos à 

profissão docente seja pelo aluno, pelos pais e pela própria escola. Contudo, a perseverança 

também está ligada à representação dos estudantes de que a profissão docente é uma vocação, 

que deve ser realizada com amor e dedicação a fim de permitir a superação dos obstáculos e 

dificuldades diversas para ver o crescimento do aluno, “a garra de vê-lo querer vencer”, como 

afirmou acima o aluno de história. Essa vitória do aluno representa diretamente a vitória e 
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satisfação do professor por ter conseguido o seu objetivo e, acima de tudo, por fazer aquilo 

que gosta, uma vez que financeiramente a profissão não é valorizada. 

Em síntese, podemos dizer que o campo 3, Evocações de Cunho Valorativo para com 

a Profissão, expressa um conjunto de sentimentos que ora se articulam ora se contradizem 

culminando  em um misto de representações sociais de formação pedagógica. Esses 

sentimentos de doação, amor e dedicação subsidiam o futuro professor para enfrentar os 

obstáculos vivenciados pela profissão tais como: a desvalorização do profissional docente, 

falta de reconhecimento, baixos salários, desafios pedagógicos impostos pelos alunos e 

famílias; violência escolar entre outros.  Esta realidade difícil e pessimista que assola os 

professores é, segundo Guimarães (2004), imposta pelo contexto social, condição profissional 

vivida na docência e afeta a formação do professor. Para o autor, é necessário que a formação 

pedagógica imponha uma utopia necessária e inerente aos objetivos da ação educativa, sem, 

contudo ser ingênua.  

Esta utopia a que o autor se refere pode ser verificada quando os estudantes trazem a 

palavra realização, que soa de forma subjetiva, uma vez que envolve tanto aspectos de ordem 

profissional quanto pessoal e até mesmo uma visão romântica de mudança da realidade social 

do país através da educação. Tal visão é alimentada vigorosamente pelos governantes e pela 

mídia, num discurso quase que banalizado e sem muita credibilidade perante a sociedade, mas 

que embala ainda alguns poucos sonhos de jovens que buscam a profissão docente. 

Por outro lado, essa realização também pode ser vista como possibilidade de se 

garantir um emprego, tendo em vista a abertura de mercado profissional para a profissão 

docente, a qual embora tenha baixos salários é vista como uma garantia de se possuir dinheiro 

e não ficar desempregado. Como nos disse o aluno de matemática no grupo focal, ao falar da 

profissão de professor, “não vai ficar rico, mas também não fica desempregado. Não dá pra 

andar de hillux por aí, mas também não precisa andar de Várzea14 né”.  

Por fim, apesar da garantia de emprego, satisfação e realização pessoal entre outros 

sentimentos positivos dos estudantes para com a profissão docente, para eles é preciso ter 

paciência. Este sentimento em nosso entendimento se apresenta como sendo quase uma recusa 

à profissão, devido a todo contexto negativo já mencionado anteriormente, que requer do 

futuro profissional uma postura tolerante e, como eles enfatizaram, de perseverança para que 

não desistam da formação (representada como um fardo) até a atuação profissional com seus 

desafios e dificuldades.  

                                                 
14 Andar de Várzea significa andar de transporte coletivo. Várzea é uma das linhas de ônibus que muitos dos 
estudantes utilizam para chegar à universidade. 
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A constituição da profissionalidade docente, que envolve o campo semântico a seguir, 

é um tema que vem sendo constantemente presente nas discussões acerca dos processos que 

envolvem a formação do professor, sendo esta compreendida de acordo com Sacristán, apud 

Guimarães (2004), como sendo: 

 

[...] a afirmação do que é específico na ação docente. Isto é, o conjunto de 
comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que 
constituem a especificidade de ser professor. (p.29). 

 

 Essa especificidade do ser professor, na visão de Altet, Perrenoud e Paquay, apud 

Santos & Duboc (2005), está vinculada às competências e saberes que os docentes são 

levados a aplicar em suas funções específicas, sendo a profissionalidade definida como “o 

conjunto de competências que um profissional deveria ter ou, ainda, o conjunto de 

competência reconhecida socialmente como característica de uma profissão”. (p.4) 

 Segundo Brezezinski (2002), as competências e os saberes dos professores são 

desenvolvidos ao longo do processo de profissionalização docente, na medida em que o 

professor desenvolve sua função em um determinado momento histórico, sendo, de acordo 

com Lessard e Tardif, apud D’ávilla (2010), a instabilidade sua principal característica. A 

profissionalidade se constrói paulatinamente em contextos específicos atrelados a um sistema 

de referências ou código de ética, o que garante que a docência tenha uma finalidade enquanto 

atividade profissional.  

Compactuando com essa ideia de instabilidade e construção contínua, Lüdke & Boing 

(2004) trazem a discussão de Bourdoncle sobre a profissionalidade. Ela está associada às 

instabilidades e ambiguidades que envolvem o trabalho em tempos neoliberais, que propõe, 

além de outros fatores, um aumento na qualificação profissional, iniciativa pessoal e 

polivalência. Assim, a formação do profissional docente precisa desenvolver competências 

capazes de mobilizar seus saberes para atuar em contextos de mudanças permanentes. 

 

3.1.5 Campo 4 – Evocações vinculadas à Profissionalidade Docente 
 

O campo semântico 4 refere-se às Evocações vinculadas à Profissionalidade Docente 

e é constituído pelas palavras Conhecimento, Responsabilidade, Aprender, 

Comprometimento, Construção, Competência, Leitura, Ética, Profissionalismo, Preparo e 

Respeito. Estes termos estão relacionados à compreensão dos estudantes quanto às 
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características  pessoais  e técnicas do professor, inseridas em um contexto social, que requer  

postura ética e comprometida com os princípios educacionais. Eles expressam, conforme os 

estudantes, formação pedagógica vinculada à competência,  investimento do professor em sua 

formação inicial e contínua, um processo de construção permanente do profissional. 

Admitem, ainda, que a formação pedagógica vai sendo ressignificada através da própria 

prática, interação e troca de suas experiências e saberes com o aluno. 

As representações sociais de formação pedagógica dos estudantes, apreendidas a partir 

das evocações deste campo, estão relacionadas à profissionalidade docente, que compreende 

“um conjunto de comportamentos, habilidades, competências atitudes e valores que 

constituem a especificidade de ser professor” (Santos & Duboc, 2005 p.3). Em outras 

palavras, a profissionalidade é o que caracteriza uma profissão.  Nessa perspectiva, seria uma 

representação do que é ser um professor, suas características, especificações e ações que 

legitimam e constituem o que é específico da profissão docente. 

 

O termo profissionalidade engloba capacidades, saberes, cultura, identidade 
e refere-se às noções de profissão e de profissionalização, isto é, diz respeito 
mais “à pessoa, às suas aquisições, à sua capacidade de utilizá-las em uma 
dada situação, ao modo de cumprir tarefas. Ela é instável, sempre em 
construção, surgindo mesmo do ato de trabalho; facilita a adaptação a um 
contexto de crise” (Santos & Duboc, 2005 p.3). 

 

No Brasil, a emergência do termo  profissionalidade  ganhou maior visibilidade a 

partir dos anos 2000. Lüdke & Boing (2004, p.1173) creditam a introdução dessa categoria 

profissionalidade no Brasil à corrente francesa (Boudoncle, Courtois entre outros) que a 

associa à “instabilidades e ambiguidades que envolvem o trabalho em tempos neoliberais e 

geralmente colocada como uma evolução da ideia de qualificação”.  Para Bourdoncle (1995), 

citado pelos autores, a noção de profissionalidade remete à natureza mais ou menos elevada 

dos saberes e das capacidades utilizadas no exercício profissional.  

Em estudo sobre as licenciaturas, D’ávila (2010)  refere-se à  profissionalidade como 

às competências (habilidades, atitudes e saberes) desenvolvidas ao longo do processo de 

profissionalização do docente. Uma construção subjetiva da docência é o modo como Souza 

(2008) se reporta à profissionalidade. Segundo o autor, as suas características contemplam 

uma base de conhecimentos, saberes, habilidades e destrezas constitutivas e necessárias ao 

exercício da profissão docente.  

Conforme feito ao longo da discussão dos campos anteriores, apresentaremos este 

campo em três subgrupos. O primeiro subgrupo está organizado em torno das palavras, 
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Conhecimento, Aprender, Construção, Leitura e Preparo,  que  expressam as exigências e 

requisitos para o professor. Dizem respeito ao domínio de conhecimentos e conteúdos de sua 

área de trabalho, atrelado à busca contínua pela aprendizagem, sobretudo o exercício de 

leituras que possibilitarão  o preparo para atuar na docência. 

 A palavra conhecimento foi a mais evocada neste campo, trinta e duas vezes, e a 

terceira no registro geral de evocações, tendo sido escolhida pelos estudantes por oito vezes 

como palavra mais importante. A referência a esta palavra revelou, da parte dos estudantes, 

uma compreensão do quanto é primordial o conhecimento amplo da área/disciplina que irá 

trabalhar de cultura geral para suas práticas. O conhecimento é reconhecido como o principal 

instrumento de trabalho do professor. Relataram os estudantes: 

 

Conhecimento, porque um bom profissional formado em licenciatura deve 
ter na sua área. (E6M20Qui.1ºN) 
 
[...] julgo a mais relevante conhecimento. Atribuo essa importância porque 
ele é o instrumento de trabalho do professor. Um conhecimento amplo 
(multidisciplinar) é fundamental à prática docente. Os alunos, cada vez mais, 
estão se capacitando. E os professores precisam Estar aptos. (E102M32Ciên. 
Soc.4ºI) 
 
Conhecimento: não que as demais percam sua importância perante tal 
palavra, mas que seja necessária para o compartilhamento do saber de 
determinada área. (E142F18Fil.1ºT) 
 
Todo professor, assim como em qualquer profissão, deve ter um bom 
domínio do conhecimento sobre um determinado assunto, para que consiga 
transmitir aos seus alunos a maior gama desse conhecimento possível. 
(E174F22Let.6ºT) 

  

A primeira evocação acima de um estudante de Ciências Sociais, em relação ao termo 

conhecimento, reforça a exigência de formação permanente e interdisciplinar do docente no 

contexto atual.  Conforme coloca, numa sociedade cujo conhecimento circula de forma tão 

rápida e muitas vezes por meios mais atrativos para o aluno do que os da escola, novas 

demandas surgiu para o professor, pois são cada vez mais diversos os saberes e fontes de 

conhecer. A realidade cultural e social do aluno leva para a escola, mais do que nunca, um 

aluno que questiona e duvida, precisando sentir-se desafiado a buscar novos conhecimentos. 

Assim, para atender a essas demandas, o professor precisa desenvolver a sua capacidade de 

articulação entre os diversos saberes e a realidade cultural e social. 

Placco (1994), ao trabalhar o conceito de sincronicidade, apresentado como uma 

dimensão constitutiva da formação e prática docente que critica os componentes políticos, 
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humanos, interacionais e técnicos, traduzidos na ação pedagógica do professor - aluno e 

realidade - faz referência ao conhecimento da seguinte forma: 

 

Pelo conhecimento do educador em relação aos conteúdos e técnicas de sua 
área de trabalho; pela sua capacidade de planejamento e previsão, pela sua 
atitude avaliativa; pela preocupação em relacionar conteúdo e metodologia à 
realidade de vida do aluno, selecionando conteúdos e metodologias que 
sejam pertinentes. (PLACCO, 1994 p.20-21). 

 

As Representações Sociais dos estudantes também indicam que a formação 

pedagógica os torna aptos a interferir nas práticas sociais, orientando seus alunos à construção 

de valores éticos como o respeito e responsabilidade na mediação dos conflitos em sala de 

aula. Tal representação reforça o sentimento apresentado pelos licenciandos no campo 1, 

quando se referem à educação como propulsora de mudança da realidade social e de pessoas. 

Referem-se ao papel ativo do professor como aquele que direciona esse processo, associaram 

formação pedagógica a conhecimento e justificaram: 

 

Através do acúmulo de conhecimento, poder interferir nas minhas práticas 
sociais, transformando o mundo ao meu redor. (E101M29Ciên. Soc.4ºN.I) 
 
[...] porque irá servir como sustentação para a resolução de conflitos e a 
melhor maneira de se formar um canal direto com a pessoa que recebe a 
informação devido à bagagem de conhecimento adquirido [...] 
(E128M27Ed.Fís.4ºI) 
 
[...] porque será a partir da abrangência de conhecimentos que poderei ter 
discernimento para alcançar, abraçar, compartilhar e disseminar nos outros 
(respeito, responsabilidade, reflexão e cuidado). (E139F34Fil.7ºT) 
 
[...] porque será através do meu conhecimento aprofundado e diversificado, 
que poderei direcionar outras pessoas a praticarem o correto. 
(E146F25Enf.3ºI) 

 

As justificativas do grupo reforçam o afirmado por Contreras (2002) ao identificar que 

a profissionalidade vai além do desempenho do trabalho de ensinar, ela expressa valores e 

pretensões do que se deseja alcançar e desenvolver na profissão.  Entre os participantes desta 

pesquisa, percebemos elementos que se referem à compreensão da prática docente como 

dimensão social e política da formação humana, ou seja, revelam intenção de interferir na 

realidade social transformando para melhor a vida das pessoas, corroborando o já identificado 

no campo 1. 
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Em estudo junto a estudantes de licenciatura, D’ávila (2010) mostrou que eles 

apresentam predominantemente dupla profissionalidade: uma mais ligada à especialidade da 

carreira escolhida (curso de bacharelado), e outra à docência. Em nosso estudo essa dualidade 

se revelou nas respostas quanto à escolha profissional, pois localizamos estudantes que 

escolheram o bacharelado pela identificação com a área, e outros que escolheram a docência 

devido à identificação com o ato de ensinar e transmitir conhecimentos.  

Entretanto, os nossos dados parecem reforçar que essa dupla profissionalidade se 

acentua quando, mesmo havendo a identificação com a profissão docente, o licenciando traz a 

palavra conhecimento direcionada, ora para o domínio dos conteúdos específicos, os de maior 

importância para o desempenho do professor, ora enfatiza o saber pedagógico como um 

diferencial oferecido pela licenciatura, como vimos nas justificativas dos estudantes. 

 Para que o conhecimento se faça presente na atividade docente, de maneira atualizada 

e robusta, o professor precisa estar disposto a aprender constantemente, conforme foi 

apontado pelos dezesseis estudantes que evocaram a palavra aprender e mais fortemente 

evocada pelos quatro que escolheram esta palavra como sendo de maior importância entre 

suas evocações. Sobre aprender eles justificaram:  

 

Aprender, pois de nada vale o conhecimento que o professor tenha se ele não 
é capaz de está sempre aprendendo, abrindo sua mente para o novo. 
(E17M17Fis.3ºN) 
 
Aprender, pois é algo que acontece durante toda sua vida. (E18M34Ciên. 
Soc.4ºN) 
 
[...], pois para me tornar uma boa profissional tem que ter domínio do 
conteúdo que vou ensinar e tenho que aprender as táticas de ensino e de 
convivência para saber lidar nas mais variadas situações que ocorrem numa 
sala de aula. (E145F19 Enf.3ºI) 
 
[...] por conta no sentido do processo, da coisa a ser formada/ construída, 
tenho como certeza que o termo de tal processo não é completado na 
universidade, mas se dá/ se completa, com o exercício prático. 
(E16M40Hist.7ºN.I) 

 

 Para Perrenoud (2002), a profissionalidade apresenta traços ligados à capacidade de 

identificação e resolução de problemas em situações incertas e de conflitos interpessoais, algo 

que se coaduna com a justificativa da aluna de enfermagem quando se refere às táticas de 

ensino e de convivência requeridas do professor para lidar com as diversas situações em sala 

de aula. Ao que nos parece, a aprendizagem das técnicas e táticas de ensino, na visão dos 
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licenciandos, é requerida pela formação pedagógica, referências semelhantes às apontadas 

apareceram durante a discussão dos grupos focais, que veremos mais adiante. 

 Assim como o aprendizado é instável, pois sempre iremos nos deparar com fatos e 

acontecimentos novos, que irão requerer novas adaptações e reorganizações dos nossos 

conhecimentos, a profissionalidade, segundo Lessard e Tardif (2003), também o é, uma vez 

que ela é progressiva e historicamente vivenciada em contextos específicos, produto e 

processo da relação entre organização escolar, formadores e formados em constante 

elaboração. Três estudantes destacaram e justificaram a palavra construção para se referir à 

formação pedagógica. Afirmaram:  

 

Construção por ser através da construção de bases sólidas que edificarei um 
futuro sólido. (E46M.N.I.Art. Vis.5ºI) 
 
Embora educação seja o ponto fundamental no processo de formação, mas 
visualizado mais como um fator a ser alcançado e desenvolvido, a palavra 
mais forte é construção, pois é onde desenvolvem-se os níveis e objetivos a 
serem trabalhados. (E49M23Art. Vis.5ºM) 
 
Os professores elas ensinam que a Educação é uma construção. Devemos ter 
uma base bem segura, para levantar um prédio de conhecimentos para as 
nossas crianças. (E88F28Qui.3ºN) 

 

 O termo construção, tomado como uma base sólida que é apreendida ao longo do 

percurso do professor, inclui os diversos saberes que constitui a profissão docente, a qual, 

segundo Tardif (2002), envolve saberes disciplinares, curriculares e da experiência além dos 

saberes oriundos da formação profissional que serão incorporados por cada sujeito de forma 

diversificada, ao seu fazer docente.  

 Reitera-se que os licenciandos acreditam que a construção de uma boa formação 

pedagógica exige leituras constantes, entre eles prevalece o consenso de que formação 

pedagógica requer muita leitura. Este termo foi evocado por dez estudantes. Um deles 

justificou a importância da leitura na formação pedagógica afirmando:  

 

Leitura, pois para manutenção de uma boa formação pedagógica é necessária 
à leitura constantemente. (E109F21Enf. 5ºI) 

 

No entanto, a exigência da leitura na formação pedagógica nem sempre foi bem vista e 

acatada pelos alunos, principalmente aqueles das áreas consideradas “duras”, que estão 

sempre a repetir que a formação pedagógica é muito teórica e pouco prática. A ausência de 

experiência prática na licenciatura também foi ressaltada pelos estudantes no estudo de 
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D’ávilla (2010), quando eles foram questionados sobre o curso. Os estudantes reiteraram que 

só a teoria não é suficiente e não os prepara para assumir uma sala de aula. Sobre a 

importância da teoria (do estar preparado) o estudante abaixo citado revelou: 

  

Apesar de todas serem importantes estar preparado é fundamental para 
exercer a carreira de forma eficiente e obtendo bons resultados. 
(E152F19Geo. 1ºM) 

 

 Estar preparado, de acordo com o que pudemos observar nas evocações dos 

licenciandos, revelou-se como algo mais ampliado, significando para eles dominar os 

conhecimentos específicos e técnicas que os auxiliem a enfrentar a sala de aula, como: ter 

controle de turma; saber administrar conflitos; compreender o modo como os alunos 

aprendem; o comportamento psicológico dos alunos em suas diferentes fases; além de saber 

planejar e mostrar uma aula.  Nessa ótica, poucos foram os que viram o preparo articulado a 

conhecimentos de educação, sua influência social, questões de financiamento e leis que 

determinam a educação, etc. 

 O segundo subgrupo inclui termos que vinculam profissionalidade à dimensão 

humana-interacional, algo que se assemelha à segunda dimensão de sincronismo apontada por 

Placco (1994): 

 

[...] pela relação socioafetiva e cognitiva que o educador busca construir 
entre ele e o aluno e entre aluno-aluno, pela observação e busca de 
conhecimentos da vida, do desenvolvimento e da aprendizagem do mesmo, 
pela preocupação em construir o grupo de educadores e educandos, 
garantindo um trabalho integrado e cooperativo na escola. (p.19) 

 

Constituem esse subgrupo as palavras responsabilidade, comprometimento e respeito. 

Elas foram relacionadas às características pessoais que os licenciandos consideram 

importantes para o exercício da docência e são vinculados à formação pedagógica vivenciada 

no Centro de Educação. Em linhas gerais são termos que sugerem o compromisso dos futuros 

professores com a educação do país e que esteja pautada no respeito pelos alunos. 

 A palavra responsabilidade obteve quatorze evocações, sendo escolhida por seis  

estudantes como palavra mais importante. Como futuros professores, eles entendem que terão 

a responsabilidade de educar as novas gerações e que poderão ter suas vidas modificadas 

através da educação. Tal responsabilidade também foi apontada como forma de encarar a 

formação que estão vivenciando na UFPE. Admitem que é preciso adotar uma postura 

responsável enquanto educandos, reafirmando-a no fazer docente. Em relação à escolha da 
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palavra responsabilidade como a mais importante para se referirem à formação pedagógica, 

eles justificaram:  

 

[...] eu destacaria RESPONSABILIDADE, pois ela rege todo o resto, somos 
futuros responsáveis pela educação de uma nova geração e se nos sentirmos 
responsáveis seremos competentes. (E7F21Art. Cên. 9ºI) 
 
Responsabilidade, pois acredito que ao me formar como professor tenho o 
dever de atuar com responsabilidade durante o exercício da minha profissão. 
Ser professora não é uma brincadeira, e si um compromisso, visto que o que 
você ensina pode mudar a vida de muitos jovens e de toda a sua família. 
(E81F20Hist. 7ºI) 

  
Responsabilidade porque é o maior sentido que o ato de educar pode ter e 
que no meu caso pode ser encarado dialeticamente: atual educando e futuro 
educador. (E117F20Let. 6ºT) 
 
Responsabilidade não só com os professores, mas com os meus futuros 
educandos com que irei ter contato. (E8M31Mús. 4ºN) 

 

 A referência ao termo responsabilidade, associada à profissão e identidade formação 

do professor, é recorrente nos trabalhos sobre o tema. Trata-se de um atributo ancorado e 

veiculado no discurso dos sujeitos que pertencem a esse grupo profissional, um dos elementos 

constituintes da profissionalidade docente. Referência a esta realidade pode ser vista nos 

trabalhos de Abdalla (2009) e Shimizu et al. (2008) que, ao estudarem as representações 

sociais do trabalho docente dos professores formadores e de alunos dos cursos de Pedagogia e  

licenciaturas, a palavra responsabilidade foi apontada como primordial para o exercício da 

docência, ou seja, a docência, dentre outros requisitos, exige responsabilidade e compromisso. 

O professor, nas representações dos estudantes das licenciaturas e de Pedagogia, “é aquele 

que ensina/educa, ao aluno, na escola, como amigo, com responsabilidade e conhecimento” 

(Shimizu et al. 2008 p.14). 

 A responsabilidade também, aparece como elemento capaz de contribuir para a 

superação dos desafios da profissão docente, tais como desvalorização, desprestígio social, 

baixos salários, violência escolar entre outros. O agir de modo responsável permite alcançar 

objetivos de vida e realização, bem como proporcionar uma boa educação aos alunos. Assim 

justificaram o uso do termo: 

 

[...] da responsabilidade se vem o respeito, a educação e o conhecimento, 
pois pra mim o mais importante seria isso, pois com ela se chega a vários 
caminhos e lugares. (E181F20Geo. 1ºM) 
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[...] com a responsabilidade irei vencer os desafios da vida e ter um bom 
esforço para alcançar os meus objetivos. (E183M21Exp. Gráf.3ºT) 

 

 De modo semelhante à palavra responsabilidade, o termo comprometimento foi 

evocado por doze estudantes. Segundo eles, é preciso primeiramente comprometer-se com a 

formação inicial e, mais particularmente, com a formação pedagógica para que possam, no 

futuro, assumir esse compromisso com os educandos e o trabalho docente, que apesar de 

desgastante é primordial para a sociedade. Contreras (2002), ao se referir à profissionalidade, 

destaca o compromisso do professor com a comunidade como um requisito para a prática 

profissional. Para o autor “a educação não é um problema da vida privado do professor, mas 

uma ocupação socialmente encomendada e responsabilizada publicamente”. (Contreras. op. 

cit. p. 271). Sobre o comprometimento, os estudantes ressaltaram: 

                                                                                                                                                                         

A palavra mais importante é comprometimento, pois a partir daí poderemos 
encarar com seriedade toda a nossa formação pedagógica. (E63M24Hist.9ºT) 
 
Comprometimento porque professor sem comprometimento é um caso sério. 
Prejudicando seus educandos. (E116M22Mús.4ºN) 
 
Comprometimento, pois o professor/educador deve ser comprometido com o 
seu trabalho, de modo a cumpri-lo da melhor maneira possível, fazendo com 
que o aluno construa seu conhecimento. (E169F21Let.6ºT) 
 

 Quando levamos em consideração os depoimentos colhidos nos grupos focais, mais 

precisamente com estudantes do grupo dos estudantes de humanas, nos chamou a atenção 

seus comentários em relação à falta de comprometimento dos professores que atuam na 

formação pedagógica no CE. Eles denunciaram o não cumprimento de horários, faltas e 

outros. Este resultado corrobora com o que vimos em D’ávila (2010), que constatou, junto a 

estudantes das licenciaturas, a ausência de compromisso dos professores, sendo as críticas 

feitas principalmente quanto ao comprometimento dos horário. 

  Na mesma linha de argumentação a palavra respeito foi evocada oito vezes pelos 

estudantes. Mesmo não tendo destacado este termo como mais importante, ele apareceu 

articulado ao comprometimento e responsabilidade com requisitos para a formação e 

profissão docente. 

 Para finalizar esse campo, temos o terceiro subgrupo formado pelas palavras 

competência, profissionalismo e ética que nos apontam para a terceira dimensão abordada por 

Placco (1994 p.19), a dimensão política que se revela: 
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Pela relação ética do educador com a realidade social mais ampla; pela busca 
de um relacionamento entre o que faz e a realidade do aluno; pela percepção 
de seu papel social e do papel social do aluno; pela busca em conhecer e 
analisar criticamente a realidade, buscando contextualizar o conteúdo 
programático e as formas de trabalho que desenvolve, para garantir a 
pertinência social de seus objetivos educacionais e sua responsabilidade 
diante da formação.  

 

 Essa dimensão diz respeito aos conhecimentos e práticas pedagógicas dos professores 

para desenvolver o seu papel social e profissional junto ao aluno.  Para Placco (1994), essas 

práticas devem partir de uma contextualização da realidade, ultrapassando assim as barreiras 

do academicismo, da reprodução de conteúdos,  bem como devem estimular a autonomia dos 

educandos a partir de um processo que, segundo Freire (1997), promova a construção coletiva 

de conhecimentos. 

 Nessa perspectiva, ao professor que está preparado para mediar à relação 

ensino/aprendizagem é necessário, conforme os licenciandos, ser competente no seu fazer 

docente. É o que dizem ao justificarem a escolha da palavra competência como a mais 

importante:  

 

[...] se você não tem competência não poderá exercer sua função com 
eficiência. (E35M21Mús. 4ºN.I) 
 
Competência porque a formação pedagógica é necessária para a formação 
completa de um profissional da educação, competência para sermos bons 
professores. (E43F20Ciên.Bio.5ºN) 
 
Preocupa-me com a minha competência para estar em sala de aula, no 
sentido de conseguir interagir com os alunos na construção do conhecimento 
e obter bons resultados na aprendizagem. (E151F40Art.Vis.3ºM) 

 

 A competência profissional do docente, de acordo com Contreras (2002), constitui 

uma obrigação moral, um compromisso com a comunidade. Para o autor, “há que se falar de 

competências profissionais complexas que combinem habilidades, princípios e consciência do 

sentido e consequências das práticas pedagógicas”. (p.271) Na mesma linha de pensamento 

Perrenoud (2002) expressa que a competência é o fator que define o professor como um 

profissional. A relação foi evidenciada por um estudante de Música ao falar do exercício 

eficiente da profissão. Essa competência é percebida a partir do trabalho do professor, de sua 

autonomia na escola, trocas sociais e simbólicas estabelecidas entre os sujeitos. Ser 

competente pareceu algo aprendido na formação pedagógica, como falaram os licenciandos. 
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 Ao internalizarem práticas educativas e refletirem sobre e  na ação cotidiana de suas 

atividades, buscando articular seus saberes com a realidade concreta, os professores estão 

agindo com profissionalismo. Esta palavra foi evocada por cinco vezes entre os estudantes e 

escolhida por um estudante de Educação Física como a mais importante, quando se trata de 

formação pedagógica: 

 

[...] quando você parte para área de educação o professor deve ser o melhor, 
dar exemplo e ser referência para os alunos para melhorar e valorizar a nossa 
educação e profissão que ainda está desvalorizada. (E132M29Ed. Fís.4ºI) 

 

 Na justificativa do estudante, a postura profissional do professor frente à educação e à 

própria profissão docente é importante para que a profissão seja mais socialmente valorizada. 

Essa justificativa condiz com o que estabelece Perrenoud (2002), como sendo o primeiro 

passo para o reconhecimento e valorização do professor como profissional da educação: eles 

precisam se portar como uma classe profissional, possuidora de saberes próprios e 

indispensáveis à atividade docente. 

 Por fim, a profissionalidade docente deve ser entendida, segundo Contreras (2002), 

como uma obrigação moral que supõe um compromisso com quem realiza o ensino e que, ao 

assumir esse compromisso, constitui um diferencial para que se desenvolva uma educação de 

qualidade. É o que se observa com a justificativa de um dos cinco estudantes que se referiram 

à palavra ética e sua importância:  

 

Através dos valores éticos, temos as bases necessárias para nossa conduta 
moral, transmissão de uma educação de qualidade. (E131M33Ed. Fís.6ºI) 

 

 Depreendemos que o campo 4, centrado nas habilidades, competências e atitudes, são 

elementos que sinalizam para uma representação social positiva de formação pedagógica. No 

âmbito das discussões teóricas profissionalidades e da profissionalização docente, engendram 

lutas políticas de valorização do profissional docente e da educação como princípio norteador 

de uma sociedade, cujos estudantes revelaram-se atentos a esses elementos. 

 Os estudantes em suas evocações apresentam as competências que estes, enquanto 

futuros professores, precisarão desenvolver para o exercício da docência, ressaltando que é 

preciso antes de tudo ter domínio dos conhecimentos e conteúdos específicos e pedagógicos e, 

acima de tudo, empreender uma busca contínua pelo aprendizado pessoal e profissional. 

Dentro das especificidades da docência, acrescentam ser fundamental o compromisso dos 

educadores com os educandos e, acima de tudo, com a educação do país, o que revela a 
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imagem de um professor possuidor de um papel social e profissional junto à sociedade que, 

como já apontamos, garante a profissionalidade docente, ou seja, possuir uma importância e 

relevância perante a sociedade. 

 Dessa forma podemos depreender que essas representações ao se apresentarem 

ancoradas no imaginário desses estudantes possibilitarão um reforço na busca por  uma maior 

valorização e respeito à profissão docente.  Entendemos ainda que, ao lançarem mão desse 

discurso de reconhecimento das competências necessárias para o exercício da docência, esses 

alunos irão trabalhar para pôr em prática todo o aparato de conhecimentos edificados em sua 

formação, lutando pela garantia dos seus direitos e por uma nova visão da profissão do 

professor que não deverá ser mais vista como exercida por aquele que apenas tenha o 

conhecimento sobre o assunto, mas sim por aqueles que reúnam um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a ocupação docente. 

 

3.1.6. Campo 5 – Evocações de cunho avaliativo/valorativo parar com a 

Formação Pedagógica 

 

 O último campo semântico resultante da associação livre de palavras reúne Evocações 

de cunho avaliativo/valorativo para com a formação pedagógica. O referido campo é 

composto pelas palavras: Deficiente, Inadequado, Dificuldade, Utopia e Cansativo. Como nos 

campos anteriormente discutidos, apesar das dificuldades, desafios e desvalorização da 

profissão, os estudantes construíram uma imagem positiva vinculada ao prazer e identificação 

com a docência. Com os termos elencados no campo 5, eles admitem que formação na 

licenciatura não tem contemplado seus anseios e necessidades formativas, uma vez que 

reconhecem a necessidade de mais envolvimento dos professores das disciplinas pedagógicas, 

articulação entre a teoria e prática em sala de aula, além de maiores atrativos dos conteúdos 

específicos com os de natureza pedagógica. 

 A perspectiva dos estudantes ouvidos nesta pesquisa, especialmente os termos 

reunidos no campo semântico de nº 5, coincidem com o já admitido por Amaral & Oliveira 

(2008) que destacam a necessidade de se repensar a formação pedagógica garantindo maior 

articulação e interdisciplinaridade entre as disciplinas pedagógicas e específicas. Destacam a 

necessidade de valorizar a amplitude da formação do futuro professor na perspectiva 

reflexiva, fortalecendo a autonomia, o senso crítico e emancipação do sujeito. Uma formação 

que ultrapasse a visão do professor como mero transmissor de conhecimentos. 
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 Para discutir esse campo, organizamos suas palavras em dois subgrupos, o primeiro 

indica uma representação de formação pedagógica deficiente, inadequada e utópica em 

relação à realidade da educação brasileira, seus embates e inter-relação com a formação 

específica. O segundo retrata as dificuldades enfrentadas pelos estudantes no decorrer do 

próprio curso como poucas oportunidades de estágio, conciliação entre trabalho e estudo, 

cansaço do dia e as necessidades de esforço e determinação dos estudantes para a conclusão 

do curso. 

O primeiro subgrupo inclui as palavras: deficiente, inadequado e utopia, sendo a 

palavra deficiente evocada por treze dos sujeitos pesquisados ao pensarem em sua formação 

pedagógica no CE. Eles consideram se tratar de uma formação curta, com poucas disciplinas 

que os habilitem a encarar a sala de aula como futuro professor. Eis o que relatam dois 

estudantes ao se referirem à formação pedagógica no CE: 

 

Curta: ensinar é um dom, mas como todos os outros, ele precisa ser 
aprimorado. Em minha formação, tive apenas um ano de cadeiras voltadas 
para a educação, que muitas vezes ainda terminavam incompletas. Acho que 
um tempo maior deveria ser dado para explorar a educação e a pedagogia na 
formação de professores, pois o conteúdo não é tudo. A forma como ele é 
transmitido é essencial. (E85F22 - Hist. 9ºT) 
 
[...] acho muito pouco pra quem vai trabalhar com seres humanos cinco ou 
seis cadeiras pedagógicas. O assunto específico aprenderíamos até em casa 
com livros (como dizem alguns professores), mas como lidar com as 
pessoas, não. (E87M26Quí.3ºN)  
 

As referências à formação pedagógica como rápida e insuficiente sugerem que mesmo 

com as mudanças curriculares atuais, que buscaram superar o antigo esquema (3 + 1), cujas 

críticas já foram apresentadas por Gatti (2001); Guimarães (2004); Pimenta (1997); Saviani 

(1999); Pereira (2006) entre outros, permanece dicotômica. 

Apesar do relato do aluno de História apresentar uma postura de valorização da 

formação pedagógica, outros estudantes do referido curso, matriculados nos períodos finais da 

formação, demonstraram uma postura negativa frente à formação pedagógica. Apontam a 

incapacidade dos professores, seja por uma falta de reflexão e crítica das teorias e métodos 

adotados pela pedagogia, seja pela ausência de profissionalismo e competência desses 

docentes para assumir as turmas. Os trechos abaixo são ilustrativos do que comentamos: 

 

As cadeiras cursadas durante o período apresentavam professores 
sobrecarregados ou realmente incapacitados para conduzir uma aula. Se 
salva a prática de ensino. (E83M26Hist.10ºT) 
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Apesar do que se pode ouvir, tenho a sensação que o CE, em muitos 
aspectos tornou teorias e métodos da pedagogia quase numa doutrina. 
Divergir dos teóricos cânones do CE é algo quase impossível sem se sofrer 
alguma retaliação – não que eu discorde de todos, é claro. (E82F22Hist.9ºT) 
 

As críticas ao curso de licenciatura, suas dificuldades e má avaliação dos professores 

das disciplinas pedagógicas, também foram apontadas por Amaral & Oliveira (2008) ao 

constatarem que 80% dos estudantes de cursos de licenciatura avaliam os professores de 

forma negativa. Eles mencionam: falta de comprometimento dos docentes, descaso com os 

alunos, recorrentes faltas e atrasos, incapacidade para articulação teoria/prática, além de 

descumprimento das ementas das disciplinas, posturas autoritárias e de intransigência para 

com os alunos.  

Em nossa pesquisa verificamos que o número de críticas em relação aos professores 

não possuiu um peso tão forte como na pesquisa de Amaral & Oliveira (2008). Não 

encontramos nenhum relato quanto à questão do autoritarismo e intransigência dos 

professores, ao contrário tivemos vários estudantes, como veremos nas análises dos grupos 

focais, que encontram no CE e em seus professores uma abertura para o debate e a aceitação 

de suas ideias e posicionamentos.  

A distância entre as disciplinas pedagógicas e a especificidade de cada curso é outro 

aspecto levantado pelos estudantes ao evocarem a palavra inadequado. Eles dizem: 

 

A formação pedagógica não tem conexão com o curso de arte. Existe um 
despreparo geral da área de pedagogia com o ensino da arte. Saio do curso 
com o questionamento: para que serve a pedagogia? (E51MN.I.Art. 
Cên.8ºM) 
 
Muitas das teorias e métodos são inadequados às ciências exatas. Deve-se ter 
um maior estudo sobre isso e provavelmente haverá uma definição 
diferenciada das ementas para as licenciaturas de física, química e 
matemática. (E69M25Fís.7ºN) 
 

Os estudantes se sentem despreparados pedagogicamente enquanto licenciados em 

específicas para atuarem como docentes. Para eles a formação pedagógica não consegue 

articular-se com os conhecimentos específicos. Essa desarticulação retoma um debate antigo 

já apresentado por Candau, apud Amaral & Oliveira (2008), quanto à inexistência de um 

campo global unitário e integrado para os cursos de licenciaturas que, após décadas de 

embates, ainda não venceu os desafios que a ela se apresentam.  Os centros e faculdades de 

Educação ainda não conseguiram garantir uma reformulação dos processos de ensino numa 
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perspectiva de formação transdisciplinar que ultrapasse o caráter instrumental.  A justificativa 

abaixo é indicativa de uma perspectiva de formação que consegue ser, ao mesmo tempo, 

desatualizada e inadequada. 

 

Nenhuma cadeira incorpora conceitos e problemáticas do sistema brasileiro. 
Desarticulado de tendências tecnocratas, que consideram o aluno médio de 
hoje o mesmo de 10, 20, 30 anos atrás. Sem a visão que ele pode inovar 
quando se usa dinâmica certa. Não somente sendo formado por 
conhecimento. (E105M25Fís.7ºN) 
 

A falta de integração entre as disciplinas pedagógicas, oferecidas pelo CE, e a 

realidade prática, se apresenta como outro problema a ser resolvido nas licenciaturas. A esse 

respeito Pereira (2006 p.61) destaca “a pouca integração entre os sistemas que formam os 

docentes, as universidades e os que os absorvem: as redes de ensino fundamental e médio”. A 

palavra utopia, evocada sete vezes pelos estudantes, aparece relacionada à necessidade de 

mudança dos professores das licenciaturas, em especial aqueles que assumem as disciplinas 

pedagógicas para que repensem suas práticas.  

Conforme os estudantes, a prática pedagógica dos docentes universitários, formadores 

de futuros professores de Educação Básica, quando bem realizada, evitará um distanciamento 

e desencantamento dos alunos ao chegarem à disciplina de estágio curricular, primeiro 

momento em que estarão colocando em prática os conhecimentos adquiridos, evitando o 

desencanto com a educação e o ensino. Eles afirmaram: 

 

Desencantamento, porque primeiro você é apresentado às teorias 
educacionais e se apaixona, mas depois a realidade nas escolas, o próprio 
exemplo dos professores do centro que na prática se distanciam dos seus 
discursos nos desencanta. (E180F23Hist.8ºN) 
 
O que presenciamos nas aulas do CE é apenas um sonho, um ideal, do que 
iremos encontrar mais a frente nas salas de aula. Sinceramente a concepção 
de educação que obtemos não corresponde com a realidade do professor. 
(E179F19Hist.6ºN) 

 

Sobre esse distanciamento, Lüdke (1994) comenta que os docentes universitários estão 

distantes da realidade da Educação Básica. Em sua maioria elas não possuem vivência nesse 

nível de ensino, o que de certa forma vem corroborar essa lacuna na formação dos estudantes 

das licenciaturas. No caso do CE, mais um agravante pode ser acrescentado, o colocado por 

Ludke, a forte presença de professores com contrato temporário assumindo as disciplinas 

pedagógicas nas licenciaturas. Esses profissionais, embora assumam a função após serem 
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submetidos a seleções públicas, em alguns casos são ainda estudantes de pós-graduação com 

pouca vivência na docência. Alguns deles acumulam somente a experiência de alunos não 

tendo ainda sido professores de Educação Básica. Admitimos que essa seja a realidade a ser 

problematizada e discutida no CE e demais instituições federais de formação.  

No segundo subgrupo do campo 5 agrupamos as palavras dificuldade e cansativo, 

termos que qualificam as situações vivenciadas pelos estudantes em sua formação 

pedagógica. Eles destacaram as poucas oportunidades de estágio e, contraditoriamente, a falta 

de professores para atuar nas áreas de exatas na educação básica.  Um estudante de Física, ao 

justificar a escolha da palavra dificuldade, afirmou: 

 

No curso de licenciatura em física as oportunidades de estágio estão difíceis 
de conseguir. (E68M29Fís.11ºN) 

 

Também se referiram à difícil tarefa de conciliar estudo e trabalho. Para 54,6% dos 

estudantes pesquisados que exercem uma atividade profissional (docência ou outra atividade) 

é pesado ter motivação para enfrentar as dificuldades, principalmente a desvalorização social 

da profissão de professor. Afirmou um estudante de Filosofia:  

 
Esta palavra tem destaque devido a sua presença nos cursos de licenciatura, 
o porquê disto resulta tanto da dificuldade do aluno, que muitas vezes estuda 
e trabalha, quanto do próprio campo de atuação que é o ensino, o aluno faz 
formação já sabendo que não terá um trabalho um tanto valorizado. 
(E137F28Fil.9ºN) 

 

A palavra cansativo foi associada à formação pedagógica por quatorze estudantes.  

Para os alunos de Enfermagem, o curso é demasiadamente cansativo, pois eles possuem aulas 

o dia todo, é um curso disponibilizado em período integral e para obter oportunidades 

profissionais, como futuros professores de cursos técnicos, eles acabam por incluir as 

disciplinas da licenciatura nos horários lacunados do bacharelado. Apesar de se tratar de 

posicionamentos particulares desse grupo, nos grupos focais essa dificuldade, associada a 

outras, tais como o caráter cansativo das disciplinas pedagógicas, volume de leitura, trabalhos 

e busca efetiva da participação do aluno, constitui verdadeiro fardo, o que muitas vezes os 

leva a priorizar o específico ao conteúdo pedagógico da formação. 

Nesta pesquisa tivemos como objetivo identificar se há diferença nas representações 

sociais entre os estudantes com ou sem experiência docente, bem como essas representações 

são modificadas à medida que os estudantes vão avançando na formação.  
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Gráfico 5 - Evocações de cunho valorativo quanto à formação pedagógica entre 

estudantes com e sem experiência na docência 
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No grupo pesquisado, apenas trinta e cinco estudantes possuíam experiência docente. 

Nesse sentido, conforme o gráfico apresentado acima, podemos afirmar, as representações 

mais negativas de formação pedagógica estão majoritariamente concentrados (86%) entre os 

estudantes que não possuem uma experiência com a docência.  

Assim, em resposta ao que nos propomos, podemos inferir que à medida que os 

estudantes estão desenvolvendo uma prática em sala de aula, eles conseguem relacionar as 

discussões das disciplinas pedagógicas sobre educação ao seu trabalho, o que vai dando mais 

sentido à formação, concorrendo para a construção de uma representação social mais positiva, 

tanto da formação pedagógica como do Centro de Educação. Esse resultado é ratificado com 

os dos grupos focais, ao retratarem a mudança e aperfeiçoamento de suas práticas 

profissionais enquanto professores. 

Podemos assim dizer que as evocações de cunho valorativo para com a formação 

pedagógica, presentes nesse campo, constituem um alerta para a necessidade de um olhar 

mais atento à articulação das disciplinas pedagógicas e conteúdos específicos a fim de se 

garantir uma licenciatura mais identificada com as aspirações dos estudantes e fazer 

pedagógico na escola básica.  Isto sugere uma maior interlocução das áreas entre si e com a 

realidade prática da Educação Básica de modo que o aluno em formação possa construir 
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conhecimentos, habilidades e sua identidade profissional docente nesse processo inicial de 

formação. 

Para Guimarães (2005), todos os professores, sejam aqueles que se denominam 

formadores de bacharéis, sejam os que se veem como formadores de professores, ambos 

devem mergulhar intensamente no campo educativo e no das especificidades relativas aos 

conhecimentos disciplinares, na tentativa de buscar um diálogo entre as áreas a fim de evitar a 

dicotomia que temos acompanhado durante décadas. 

Por fim, os campos semânticos aqui apresentados evidenciam representações sociais 

de formação pedagógica identificadas com a preparação para o ser professor, contudo essa 

preparação não tem se articulado com o vivenciado pelos estudantes nas disciplinas 

específicas dos seus cursos.  Essa representação vincula formação pedagógica à educação e 

sua polissemia, vista como capaz de transformar a sociedade tendo, como protagonista do 

processo educativo, o professor.  

Essas representações trazem a marca da desvalorização da profissão docente, 

relacionada aos baixos salários, exigências e dificuldades e desafios da profissão, algo a ser 

encarado com dedicação, amor e paciência. Identificamos um misto nessa representação de 

formação pedagógica que, por um lado, é positiva e desperta nos estudantes o sentimento de 

profissionalidade docente, vinculado às lutas políticas por maior valorização da profissão e, 

por outro, centra-se na falta de envolvimento dos professores, desarticulação teoria-prática, 

deficiências e limites gerais da licenciatura.  

Essas representações são compartilhadas pelos estudantes e expressam uma rede de 

significações resultantes de sua convivência nos mais diversos espaços, sendo, contudo, o 

espaço formativo o principal foco, uma vez que propicia práticas comuns ao grupo. Essas  

representações são materializadas na comunicação com os professores e deles entre si, nos 

contatos e estudos das disciplinas que, no caso das licenciaturas, geralmente propiciam um 

encontro de estudantes de vários cursos numa mesma sala de aula. As vivências no curso 

contribuem para a construção de representações que orientam e guiam as práticas desses 

estudantes em relação à sua própria formação inicial.  

De acordo com Moscovici (2010), as representações sociais são estruturas dinâmicas e 

complexas, que engendram um conjunto de relações e comportamentos aportados em sistemas 

de crença, valores, tradições e imagens do mundo do sujeito. Elas podem mobilizar elementos 

novos que se ancoram naqueles já existentes, o que lhes garante uma maior flexibilidade. As 

representações sociais de formação pedagógica dos estudantes das licenciaturas da UFPE 

foram apreendidas nesta pesquisa com base nas palavras evocadas e organizadas em campos 
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semânticos aqui discutidos, construídas nas relações do sujeito com a sociedade, com a 

família, no exercício profissional e em seus diversos grupos de pertença.  

A criação das representações sociais por um grupo é feita a partir de dois processos: a 

objetivação e a ancoragem, que de acordo com Jodelet (2001) são responsáveis por revelar 

operações básicas do funcionamento geral do pensamento social, ou seja, são responsáveis 

por tornar conhecido o “desconhecido”.  

De acordo com Moscovici (2010), a objetivação é entendida como a transformação de 

algo abstrato em algo quase concreto, seria como transferir algo que está na mente em algo 

que exista no mundo real, tornando este mais concreto e objetivo. A ancoragem, por sua vez,  

é compreendida como uma forma de classificar ou dar nome a “alguma coisa”. É um processo 

que ajuda a integrar novos dados, ou seja, aquilo que até o momento é estranho ao grupo, a 

alguma representação já existente, classificando e nomeando o desconhecido.  

Como já foi dito, para Jodelet (2001), a objetivação é um processo que ocorre em três 

fases: a construção seletiva, a esquematização estruturante e a naturalização do objeto.  O 

primeiro processo corresponde à apropriação pelos sujeitos de informações e saberes 

disponíveis sobre um determinado objeto.  No processo, a apropriação dos conhecimentos e 

saberes está condicionada a uma triagem pelo grupo social a que o sujeito está inserido, em 

função dos condicionantes culturais e critérios normativos que regem o grupo, ou seja, são os 

seus sistemas de valores que irão orientar a internalização ou não das informações. Neste 

sentido podemos dizer que os estudantes das licenciaturas construíram as representações 

sociais de formação pedagógica a partir da apropriação dos conhecimentos e saberes 

disponibilizados em diferentes contextos em que estes estão inseridos, sejam eles a própria 

universidade que disponibiliza os conhecimentos científicos de forma sistemática e 

estruturada, as relações familiares, as vivências escolares da educação básica que 

frequentaram, o exercício profissional, a ligação com a religião, os grupos de trabalho e de 

amizade, enfim, em todas as relações construídas nos seus mais diversos grupos de pertença. 

 A esquematização estruturante, segundo processo da objetivação, é apresentada por 

Jodelet (2001) como sendo uma estrutura imaginante que reproduz, de forma visível, a 

estrutura conceitual que vai proporcionar uma imagem ou núcleo figurativo composto por 

elementos que constituem o objeto da representação, permitindo ao sujeito a apreensão 

individual e em suas relações. Podemos inferir que a imagem das representações sociais dos 

estudantes das licenciaturas matriculados no CE da UFPE se torna visível a partir das palavras 

por eles evocadas na Associação Livre de Palavras e que compõem os campos semânticos por 

nós apresentados. Entretanto, embora todas as palavras evocadas e constituintes dos campos 
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semânticos estejam presentes no núcleo figurativo, ganham centralidade as palavras Educação 

e Desarticulação, as quais estabelecem uma relação dialética com outras palavras como: 

Professor, Didática, Conhecimento, Aprendizado, Desvalorização, Ensino, Dedicação, Amor, 

Aluno, Aula, Deficiente, Curta, Superação, Direcionamento, Realização, Descontextualizada, 

Metodologia, Comprometimento, Profissionalismo. 

Nesse sentido, os resultados mostram que, apesar dos estudantes das licenciaturas 

representarem a formação pedagógica como deficiente e desarticulada, reconhecem a 

importância de sua inserção na escola, na compreensão do aluno, no fenômeno educacional, 

assim como a sua relevante contribuição para a mudança da sociedade.  

Alves–Mazzotti (1994) afirma que para modificar o núcleo figurativo das 

Representações Sociais é necessário que as investidas sejam diretamente direcionadas a ele, 

uma vez que se constitui como a parte mais resistente e estável da representação. Nesse 

aspecto, para modificação da imagem de desarticulação a que os estudantes remetem a 

formação pedagógica, faz-se necessária uma maior sintonia entre os centros específicos e de 

educação a fim de que sejam feitos os ajustes apontados pelos estudantes no que se refere a 

uma maior articulação entre o específico e o pedagógico e entre estes e a realidade das escolas 

e dos alunos. Além disso, no âmbito da profissão é preciso um maior investimento por parte 

das políticas públicas na valorização do magistério de modo a garantir a melhoria das 

condições de trabalho, salário e reconhecimento do profissional docente.  

Por fim, Alves–Mazzotti (1994) vai afirmar que a naturalização dos objetos vai 

acontecendo na medida em que eles vão sendo incorporados ao contexto, o que vai diminuir o 

estranhamento para os sujeitos. Dessa forma, podemos inferir que à medida que os estudantes das 

licenciaturas vão cursando as disciplinas de formação pedagógica, esses conhecimentos vão sendo 

incorporados em suas falas, tornando consensuais ao grupo que já traz em seus discursos os 

elementos positivos e favoráveis dessa formação. 

 A ancoragem, segundo Jodelet (2001), está estruturada sob três condições: a 

atribuição de sentido, a instrumentalização do saber e o enraizamento no sistema do 

pensamento.  Na  atribuição de sentido, a autora afirma que a hierarquia de valores que 

prevalece na sociedade e em seus diferentes grupos sociais contribui para criar em torno do 

objeto uma rede de significações na qual ele é inserido e avaliado como fato social. 

A instrumentalização do saber, segundo Moscovici (2010), possibilita a compreensão 

da realidade e a ação sobre o mundo e os outros através da incorporação social de 

representações preexistentes que foram mudadas. Neste sentido, admitimos que, ao 

identificarem o professor como aquele que educa e busca a valorização e o crescimento 
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integral do ser humano em detrimento da imagem antes veiculada do professor como 

transmissor de informações, os estudantes estão modificando essas representações. Isso 

poderá concorrer para o não desenvolvimento de ações centradas na mera transmissão de 

informações, mas sim em uma forma de ensinar que valorize a relação entre professor e aluno 

e suas mediações didáticas. Essa representação construída pelos estudantes ocorre devido aos 

conceitos e debates vivenciados nas disciplinas de cunho pedagógico que ampliam o olhar dos 

estudantes para as competências necessárias de um professor, que vão além do repassar 

informações. 

Por fim, na medida em que as representações vão sendo constituídas, estas se tornam 

guias de referências da realidade para o grupo de pertença, ou seja, as representações sociais 

mediam as relações do indivíduo com o meio e com os grupos. Desse modo, podemos 

depreender que, ao reconhecerem a formação pedagógica como direcionadora da atuação dos 

professores, os estudantes iniciam um processo de valorização da formação pedagógica e dos 

seus conceitos, buscando levar para a sua prática os conhecimentos didáticos, metodológicos 

e acima de tudo relacional a que estes agregam importância. Levam também uma postura de 

enfrentamento das dificuldades apresentadas à profissão docente, como forma de valorizar a 

profissão e exercê-la com competência e satisfação. 

As análises dos campos semânticos nos permitiu identificar as representações pautadas 

num processo que vem, ainda de forma tímida, mostrando sinais de mudanças, dentro do 

processo formativo, por ser ela direcionadora do exercício profissional capaz de orientar o 

estudante  para o planejamento, organização e didática, além de fornecer conhecimentos 

amplos sobre políticas educacionais e de financiamento. Processo capaz de propiciar 

intercâmbio e troca de conhecimentos entre grupos, o que favorece a interdisciplinaridade. 

Contudo, está ancorado no discurso dos sujeitos as queixas quanto à desarticulação 

teoria/prática, o desprestígio e desvalorização da profissão docente, que exige dedicação e 

amor para enfrentar os obstáculos. 

Em relação à escolha pela licenciatura, as razões vão desde o gosto pela área 

específica até opções no mercado de trabalho, não oferta de bacharelado na área escolhida e 

facilidade de ingresso no curso. 

Ficou ainda evidenciado que as representações sociais dos sujeitos sofrem 

modificações ao longo do processo formativo, tornando-se, na maioria das vezes, mais 

positivas à medida que avançam na formação, principalmente quanto já exercem atividade 

profissional ligada à docência. 
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 A análise dos grupos focais, apresentada a seguir, tornará ainda mais evidente essas 

mudanças de representações sociais ao longo do processo formativo, assim como nos 

auxiliará na identificação das diferenças e semelhanças das representações entre os estudantes 

das três grandes áreas de formação: humanas, saúde e exatas. 

 

 3.2 As categorias temáticas emergentes dos grupos focais  
 

Como já dissemos, o segundo procedimento utilizado para identificar e analisar as 

representações sociais de formação pedagógica dos estudantes de licenciaturas diversas foi o 

Grupo Focal. Ressaltamos que o uso de mais de um instrumento é comum nos estudos 

orientados pela Teoria das Representações Sociais, uma vez que permitem uma maior 

compreensão dessas representações, reafirmando e evidenciando elementos que explicitam 

essa teia simbólica.  

 A técnica do grupo focal nos ajudou a identificar as representações sociais de 

formação pedagógica entre os estudantes das licenciaturas por permitir a interação entre os 

sujeitos, além de criar situações que propiciam oportunidades para que os sujeitos esclareçam 

e discutam seus pontos de vista. Minayo (2006) afirma que instrumentos que viabilizam a 

interação entre os sujeitos e o pesquisador são de extrema importância, uma vez que, segundo 

a autora, a fala pode ser: 

 

[...] reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e 
símbolos (sendo ela mesma um deles) e, ao mesmo tempo, ter a magia de 
transmitir, por meio de um porta-voz, as representações grupais, em 
condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas. (p.204) 

  

Sobre o uso do grupo focal em pesquisas, Gondim (2002) pondera que o procedimento 

pode ser utilizado como complementar, visando a uma construção de instrumentos tais como 

escalas e questionários, assim como sua utilização pode se dar em pesquisas que combinam 

instrumentos como questionários, observação participante, entrevista em profundidade, além 

de ser usada como técnica única em um grupo autorreferente. 

Conforme abordamos no percurso metodológico da pesquisa, realizamos dois grupos 

focais, sendo o primeiro com cinco estudantes das áreas de saúde e exatas e um segundo com 

seis estudantes da área de humanas, perfazendo um total de 11 sujeitos do subgrupo de cento e 

oitenta e cinco participantes da primeira etapa da pesquisa.  O número inicial previsto para a 

realização desses grupos era doze cada um. Em virtude de Gatti (2010) e Gondim (2002) 
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considerarem elevado esse número para a realização de um grupo focal, e por termos como 

objetivo específico, identificar diferenças entre as representações sociais dos estudantes das 

áreas de exatas/saúde e das humanidades.  

Os grupos foram realizados em datas diferentes, conforme já dissemos, primeiro com 

o grupo de alunos das áreas de exatas e saúde. A realização do primeiro grupo foi bastante 

importante e enriquecedora para nós, uma vez que as discussões apresentadas por esse grupo 

nos deram elementos para avaliar e prosseguir com a realização do segundo. 

 Para discutirmos os depoimentos resultantes dos grupos focais, adotamos a técnica de 

análise de conteúdo temática que, segundo Bardin (2010), consiste na descoberta dos núcleos 

de sentido da comunicação.  

Após leitura exaustiva das transcrições dos dois grupos focais, assim como escuta e 

visualização cautelosa das gravações em áudio e vídeo, construímos a categorização dos 

elementos contidos nas comunicações dos sujeitos que, segundo Bardin (2010 p.117), é “uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero”. Assim, podemos dizer que as 

categorias são reconhecidas como grandes enunciados que acolhem um número variável de 

temas ou subcategorias, que se agrupam de acordo com a proximidade e vinculados aos 

objetivos do estudo. 

Moscovici (1978, p. 49) afirma que “todos os pontos de vista dos indivíduos e grupos 

são encarados tanto pelo seu caráter de comunicação quanto pelo seu caráter de expressão”. 

Procuramos considerar as afirmações, imagens e atitudes dos sujeitos pesquisados, uma vez 

que. conforme este autor, é no “comportamento impregnado de significações” que “os 

conceitos ganham cor ou se concretizam (ou como é costume dizer, objetivam-se), 

enriquecendo a tessitura do que é, para cada um de nós, a realidade” (p.51). 

Dos depoimentos desses grupos focais depreendemos duas grandes categorias 

temáticas, a saber; 1ª) Sentimentos relacionados à presença no Centro de Educação e a 2ª) 

Compreensão de Formação Pedagógica. A primeira categoria comporta quatro subcategorias 

e na segunda estão agregadas três subcategorias apresentadas no quadro 5, a seguir. 
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Quadro 5: Categorias Temáticas resultantes dos Grupos Focais 

 

CATEGORIAS 
TEMÁTICAS 

SUBCATEGORIAS 

Sentimentos 
manifestos quanto à 

presença no Centro de 
Educação 

Comentários negativos sobre a licenciatura 

Conhecimentos mais e menos relevantes 

Repetição de conteúdos/ falta de foco 

Pluralidade no CE 

Compreensão de 
Formação Pedagógica 

Formação técnica e didática 

Práticas na escola pública e particular 

Importância da formação pedagógica 

 

De antemão constatamos que os resultados dos grupos focais guardam proximidade 

com os achados da associação livre de palavras. No que concerne ao currículo das 

licenciaturas e seus aspectos positivos e negativos, os estudantes destacam a desvalorização 

da profissão docente que, de acordo com suas falas, tem início na própria universidade, no 

preconceito dos professores dos seus centros específicos que não os estimulam para a 

docência. Isto vem reafirmar a representação social de formação pedagógica enquanto uma 

dialética, cujos elementos positivos e negativos ainda povoam a universidade em um embate 

entre o mais e o menos importante, ou seja, o específico e o pedagógico. Há uma 

representação negativa e desvalorizada da docência que reflete a necessidade de maior 

reconhecimento e interação da formação pedagógica com a específica na universidade, ainda 

dicotomizada. Essa interlocução poderá contribuir para a construção de uma base de 

conhecimentos consistentes de maneira a favorecer uma prática mais competente, 

compromissada e respeitosa com a aprendizagem dos estudantes, com o seu próprio 

desenvolvimento e valorização profissional.  

Outros elementos foram identificados nos grupos focais e revelam uma representação 

de formação pedagógica como possibilidade de ampliação dos conhecimentos mais gerais a 

respeito da educação. Trata-se de uma formação que ultrapasse o limite do ensinar a fazer, 

mas que habilite os estudantes a refletir e se posicionar frente a debate político, filosófico e 

epistêmico que envolve a educação, atuando enquanto profissionais conscientes das questões 
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da sua área profissional e produtores de conhecimentos. Nessa ótica há uma ênfase na 

valorização da formação pedagógica para o exercício profissional. É nesse processo formativo 

que os estudantes vivenciam as diferenças e dificuldades da atuação do professor em escolas 

públicas e particulares, aprendem formas de lidar com o aprendizado dos alunos em sua 

realidade, conhecem os recursos e limites de ambas as realidades.  

A maioria dos estudantes que participou do grupo focal em destaque à pluralidade e 

interação que vivenciam com outros alunos de diferentes cursos nos espaços do CE, 

considerara salutar essa experiência proporcionada pela formação pedagógica. Para eles, o 

contato com grupos diversos oferece diferentes visões, práticas e formas de atuação na 

educação, assim como constitui uma oportunidade para pôr em prática a tão requisitada 

interdisciplinaridade. 

 Contudo, essa pluralidade também é apontada como negativa na medida em que 

existem professores que não conseguem proporcionar uma boa interação e controle das 

disciplinas, não oportunizando que todos tenham acesso à fala, colocando exemplos de 

atuação em sua área de conhecimento. Segundo os estudantes, os professores acabam 

enfatizando a presença de alguns alunos ou grupos em sala. 

 

3.2.1 Sentimentos manifestos quanto à presença no Centro de Educação 
 

 Os grupos focais revelaram vários sentimentos vivenciados pelos alunos das 

licenciaturas diversas em relação à sua presença no Centro de Educação. Trata-se de 

sentimentos positivos como satisfação quanto às possibilidades de aprendizagem teórica e 

prática da educação e sua forma de atuação, troca de conhecimentos entre alunos devido à 

pluralidade de cursos, comum às disciplinas pedagógicas o que torna as discussões exemplos 

de construção mais rica do conhecimento. Por outro lado, sentimentos negativos são 

manifestados como críticas e comentários depreciativos dos conteúdos ensinados na formação 

pedagógica Falta de compromisso dos professores, foco nas disciplinas e distância da 

realidade escolar são apontados como fatores a serem revistos pela universidade e seu corpo 

docente.  

 Como já dissemos, esta categoria comporta quatro subcategorias: Comentários 

negativos; Conhecimentos mais e menos relevantes; Repetição de conteúdos/ falta de foco e 

por fim a Pluralidade no CE. 
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 Conforme os estudantes, os comentários negativos e depreciativos ouvidos sobre o 

CE, quando se matriculam para cursar as disciplinas da formação pedagógicas, provocam 

receio, repulsa e insatisfação. No entanto, ao se defrontarem com a realidade da formação 

pedagógica no CE, vão construindo suas próprias representações sobre o que ali circula. 

Embora eles sinalizem aspectos que causam decepção e almejem novas possibilidades, esta 

pesquisa demonstra que, na maioria dos casos, há uma produção de novos significados, mais 

positivos para com a formação pedagógica.   

Nesse sentido destacamos Jodelet (2005) quando afirma que a experiência pode 

produzir significações novas, já que ela dar sentido ao vivido e motiva novas vinculações 

entre o comum e o novo, reestruturando as informações distribuídas pela comunicação social. 

Dessa forma os estudantes entraram em contato com os comentários sobre as licenciaturas, 

tiveram suas experiências individuais e a partir delas foram construindo novos significados ou 

representações sociais de formação pedagógica.  

Foram recorrentes nos dois grupos a referência aos comentários negativos 

direcionados ao Centro de Educação da parte dos professores dos centros específicos. 

Conforme os estudantes, esses profissionais não acreditam ou valorizam os conteúdos 

trabalhados/ensinados no CE. Enfatizam que as disciplinas da formação pedagógica são 

necessárias somente para obtenção do diploma. Os alunos participantes dos dois grupos focais 

discordaram do posicionamento de seus professores e consideraram seus comentários 

inadmissíveis, uma vez que entendem que as disciplinas de licenciatura fazem a diferença 

para o modo de o professor ensinar e se relacionar com os alunos.  Eles afirmaram:  

 

Tem professor que a gente tem que se deslocar lá da área 2 até aqui... Ai tem 
professor que encerra a aula carrascamente às 20:30 e diz: “o que é que 
vocês vão fazer lá? É...  Vocês tem que ir pra lá pra terminar, pra se formar, 
mas o que vocês fazem lá? Se vocês não assistirem a aula ou se vocês 
assistirem não faz diferença. Ai é quando a gente olha e diz: é porque o 
senhor não fez. (AUD1M3ºFís.)15 
 
Eu não sei no teu centro, mas no da gente tem pessoas que diz: Ah! Pra que 
ter um Centro de Educação? (AUD1M3ºMat.) 
 
[...] no meu próprio centro de origem tem muitas críticas contra o que é 
passado aqui no Centro de Educação, mas pra mim é sempre muito 
prazeroso pagar as cadeiras daqui do centro de educação. [...] Tem 

                                                 
15Para preservar a identidade dos participantes dos grupos focais utilizamos a seguinte codificação: as letras 
maiúsculas AUD (significam áudio); números ordinais 1º e 2º para designar se foi participante do primeiro ou 
segundo grupo focal que realizamos; letras maiúsculas M ou F referente ao gênero do participante; nºs ordinais 
diversos indicando o período que o participante estar cursando na UFPE seguida da abreviação do nome do curso 
em que está matriculado. 
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professores que tem uma resistência imensa e dizem assim: vocês voltam 
muito alienados daquele lugar, então assim eu já ficava meio assim 
quietinha. [...] (AUD2F5ºFil.) 
 

No grupo focal de exatas e saúde, ao observarmos os detalhes da gravação em vídeo, 

podemos dizer que foi unânime a demonstração dessa desvalorização dos professores das 

áreas específicas quanto às disciplinas pedagógicas. Isso decorre talvez desses professores 

serem bacharéis em suas áreas, não tendo tido experiência pedagógica, transmitindo para os 

estudantes frieza e desrespeito para com os docentes e as disciplinas das licenciaturas. 

Outros comentários negativos ao Centro de Educação são revelados pelos alunos que 

já cursaram ou estão cursando as disciplinas da formação pedagógica, os quais denominam as 

aulas como sendo algo chato, que só aborda as políticas, bem como que tratam de assuntos 

desconectados com a realidade. Essa representação vem transpondo os corredores da 

universidade e ganhando força até nas redes sociais em que circulam comentários 

depreciativos a respeito do CE. Eis alguns comentários feitos pelos participantes dos grupos:  

 

Pra mim aconteceu mais ou menos a mesma coisa que você escuta muitas 
coisas sobre o CE antes de você chegar aqui. Então eu tinha aquela coisa...  
Ah! Vai ser muito chato, eu não conseguia acreditar que ia ser uma coisa 
boa. [...] Ai eu via no face16 só o pessoal reclamando: porque o CE é um 
saco, porque os professores só falam de política, porque eles não dão aula, 
porque os textos não tem  a ver com a disciplina. (AUD2F7ºLet.) 
 
Então a gente ouvia horrores, o CE é muito chato e essa coisa toda. 
(AUD2F7ºArt.Vis.) 
 

Conforme nos apresenta Moscovici (2005), é através do processo comunicativo e de 

interação social que os sujeitos manifestam seus pensamentos, crenças, ideologias e 

representações, assim as falas acima transcritas, tanto de professores dos centros específicos 

como dos colegas vinculados às disciplinas pedagógicas, influenciam a construção das 

representações sociais da licenciatura. Representação social que considera “o sinal e a 

reprodução de um objeto socialmente valorizado”. (Moscovici, 1978 p.27). As influências são 

verificadas ao confrontarmos as evocações negativas e valorativas decorrentes da associação 

livre. Certamente o contato direto com referências tão negativas do curso e (????) CE vai ter 

                                                 
16Referência ao facebook que é uma rede social, (a mais utilizada atualmente no mundo), que permite a troca de 
mensagens públicas e privadas entre os usuários, além de ser um canal de postagem de fotos, utilizado para fazer 
denúncias, marcarem encontros, etc. 
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um peso quando os estudantes utilizam termos como deficiente, chata, desconectada para se 

referirem à formação pedagógica.  

No entanto, convém ressaltar que, apesar dos comentários negativos a respeito do 

Centro de Educação e disciplinas pedagógicas, de maneira geral a experiência formativa nessa 

instituição surpreendeu os estudantes pesquisados que, embora não se refiram a maravilhas e 

reconheçam seus limites, não aprofundam os comentários negativos.  

Os estudantes das licenciaturas vinculados às áreas de exatas e saúde, quando 

incentivados a falarem dos sentimentos vivenciados em seus percursos no CE, revelam que a 

sensação inicial é de “perdidos”. Essa estranheza está relacionada, segundo os estudantes, à 

forma como as aulas decorrem, ao processo de interação propiciado principalmente pelos 

debates em torno dos textos, possibilidade de tirar dúvidas, troca de ideias constantes entre 

alunos e professores. Revelam ter uma sensação de acolhimento a qual não estão 

acostumados. Destacam que esses aspectos, o clima de valorização e respeito ao 

conhecimento e o saber do aluno são bem diferentes do que vivenciam em seus centros de 

origem, nos quais identificam seus professores como carrascos, malvados, e os colegas como 

individualistas. Ainda merecem destaque as menções ao sentimento de se reconhecerem como 

futuros professores, ao exercício de colocar-se no lugar de aluno e de professor. Um 

aprendizado que pelos depoimentos escapa ao prescrito no currículo. 

Os estudantes demonstraram haver um grande aprendizado nas relações entre si e entre 

os professores, sendo essa relação essencial para a prática docente, uma vez que é preciso 

respeitar o tempo do aluno, sua realidade, dificuldades, contexto social para se obter sucesso 

na aprendizagem. Este é um elemento bastante enfatizado enquanto aprendizagem para os 

licenciandos que pouco destacam os conteúdos científicos apreendidos, mas enfatizam 

bastante as relações. Depreendemos que esse foco nas relações seja evidenciado porque difere 

da postura de professores e colegas dos centros específicos, tendo em vista que há uma 

representação diferente da realidade vivenciada no CE. Os estudantes afirmam que quando 

adentram os corredores do CE, prevalecem sentimentos de leveza, congraçamento e interação. 

  As referências abaixo são ilustrativas do que os estudantes comentam sobre as 

relações vivenciadas no CE e nos centros específicos: 

 

[...] Você se sente diferente, aqui é mais acolhedor tanto os professores, 
como pelos próprios alunos, não necessariamente a pessoa com quem você 
paga as cadeiras na sala, mas nos próprios corredores você percebe a 
diferença. A gente normalmente é muito individualista. Pelo menos é o que 
sinto na área da saúde que é muito individualista e os professores também 
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[...] os professores são muitos... Segue muito uma linha, de maneira de ser e 
não abre muito espaço assim para o aluno chegar. (AUD1F3ºEnf.2) 
 
[...] eu comecei a me ver no lugar do aluno. É porque justamente fazendo a 
comparação dos centros lá (centro de origem) eu não tenho direito de tirar 
dúvidas, aqui eu tenho o direito de debater sobre a minha dúvida. Aqui eu 
tenho o direito de questionar, de me expressar sobre o meu ponto de vista. 
[...] a todo um processo que eu vejo de sala de aula se você levar pro nosso 
cotidiano que é nosso objetivo aqui é ser professor então se a gente levar pra 
sala de aula. (AUD1M3ºFís.) 
 
[...] aqui os professores entendem que você tem uma (pelo menos é o que 
estou sentindo) vida lá fora então eles respeitam. Se não deu pra trazer agora, 
na próxima aula você traz. [...] A didática também que eles abordam eu acho 
interessante. De ler o texto, agora realmente tem algumas pessoas, (acho que 
a prática não fica legal assim) porque tem muitas pessoas que realmente não 
ler nada que a gente ver que abusam. Ai você fica...  Poxa! De que adianta 
eu ler o texto e certa pessoa não ler ai você tem que fazer aquele grupo de 
novo, ler de novo, querendo, ou não perde tempo e fica cansativo assim você 
tendo que repetir várias vezes. (AUD1F3ºEnf.1) 
 
Comparando aqui meu curso com aqui o Centro de Educação lá os 
professores são muito mais “caxias” e são bem práticos é isso, é isso e você 
vai ter que fazer assim.  Quando você vem pra cá (eu falo por mim) você se 
sente totalmente perdida, porque os professores querendo ou não era uma 
pilha de textos. [...] e querendo ou não se eu tivesse de parar no primeiro 
período pra dizer olha você tem texto A e texto B. O texto A é do seu curso e 
o texto B é do CE eu falo por mim que eu não lia, logo no primeiro período, 
eu realmente não parava nem pra olhar. [...] Realmente não dá pra ler todos, 
mas a grande maioria dos textos eu li. Então, é bacana porque tem 
professores da minha área que se você chega pra tirar dúvidas ou bater de 
frente com ele você só não é chamado de “pão doce”, mas do resto eles vão 
lhe chamar. [...] Aqui eu posso falar o que eu acho, o que eu penso, o 
professor pode até discordar, mas em fatos, vai ficar assim mesmo. A gente 
conversa e vai tentar se entender. E, de uma forma ou outra, vão respeitar a 
tua opinião, coisa que no meu centro não vai colar não. 
(AUD1F8ºCiên.Biol.) 
 
Perdido! Não, é que aqui é muito diferente da nossa realidade. Lá os 
professores são assim digamos “Carrascos”. (AUD1M3ºMat.) 
 
 

Mesmo que a flexibilidade, compreensão e a empatia dos professores do CE junto ao 

aluno tenham sido vistos pelos licenciandos como positiva, eles admitem a forma pouco 

criteriosa e ausência de rigidez acadêmica, que tendem a acentuar a desvalorização das 

disciplinas pedagógicas. Nos relatos das estudantes de Enfermagem e de Ciências Biológicas, 

por exemplo, eles consideram que quando não há essa cobrança da parte dos professores, os 

textos não são totalmente lidos, os debates são vazios, provocando o desestímulo e 

desinteresse daqueles que se esforçaram para cumprir com o que fora solicitado pelo 
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professor. Isto concorre para que a formação pedagógica vá ficando cada vez mais em 

segundo plano para os estudantes. 

 Diferentemente dos estudantes do grupo focal de exatas e saúde, os estudantes do 

grupo de humanas não apresentam um sentimento tão satisfatório quanto a sua presença no 

CE. Para eles, o modo como são trabalhadas as disciplinas específicas de seus cursos e as 

pedagógicas são semelhantes, ou seja, esse grupo já está acostumado a trabalhar com a leitura 

de muitos textos, debates em sala, interação e exposições de ideias, não havendo muita 

estranheza, quando comparados aos estudantes do CE. Em seus posicionamentos ganham 

destaque sentimentos de surpresa, abertura, satisfação, decepção e até de tortura quando se 

referem à experiência de formação pedagógica no CE. No diálogo os estudantes afirmaram: 

 

Desde o primeiro período eu tive cadeira aqui no CE. A princípio minhas 
expectativas eram boas a respeito do CE porque eu imaginava... Quando eu 
estudava ensino médio, ensino fundamental, a escola que eu estudei era 
muito interdisciplinar. [...] no Centro de Educação vamos aprender isso, a 
trabalhar dessa maneira [...] E aqui no CE realmente eu me decepcionei 
porque os professores fazem essa analogia nas aulas só que eles não 
praticam. Tou sendo sincero. Não sei se foram com as minhas turmas porque 
a maioria dos meus professores, são os professores antigos daqui do CE e 
tem uma metodologia antiga, não sei se por isso, mas eles não fazem o que 
dizem nas aulas. [...] Ai a minha visão com o CE era uma e caiu, só que 
ainda assim eu mantenho, assim eu continuei tentando ver da melhor forma 
possível, por exemplo, eu não costumo levar as coisas pelos piores lados. 
Tipo, beleza tem defeitos, manda fazer uma coisa e faz outra, mas quem vai 
fazer no fundo sou eu. Eu tiro a lição que eu quero dessa história. 
(AUD2M7ºExp. Gráf.) 
 
Quando eu cheguei eu comecei a conviver, a participar do centro a vir pra 
algumas palestras que tinha aqui, a vivenciar as disciplinas e me surpreendeu 
positivamente. Apesar de não ser a maravilha do sétimo céu, mas foi bom. 
(AUD2F7ºLet.) 
 
O CE pra mim é torturante! Vou explicar o porquê. Primeiro por uma 
questão pessoal e talvez isso não venha ao caso. Eu não suporto a maioria 
das aulas, porque são coisas que eu acho que, assim de 100% eu acho que 
30% do que a gente viu na sala são interessantes os 70% é repetição dos 30% 
ou não tem nada a ver, eu acredito e isso é uma opinião minha, com a 
relação ensino e aprendizagem, etc, etc.(AUD2M8ºHist.) 
 
[...] Eu acredito é que uma das melhores formas de você aprender algo é 
ensinar. Então, assim eu acho que a melhor coisa que tem aqui no CE é 
justamente essa questão que a gente vem pra um espaço, ou está inserido 
num espaço onde existem várias correntes de pensamento, vários cursos 
então assim é justamente aquele conteúdo que a gente não pode ter enquanto 
disciplina única. Então, eu acho que o CE é rico por conta disso. 
(AUD2M10ºMús.) 
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A referência do estudante de Expressão Gráfica à interdisciplinaridade foi objeto de 

concordância dos participantes da área de humanidades. Um deles chegou a comentar com 

certa ironia “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço não é?” (AUD2F7ºLet.) ao se 

referir aos professores que em discurso pregam a interdisciplinaridade, mas na prática de sala 

de aula ela não se manifesta. As ironias para com ausência de interdisciplinaridade na 

formação pedagógica também se manifestaram nos gestos, sorrisos e apoio ao colega que 

criticava.  Quando discutimos o campo semântico de nº 5, a ausência de interdisciplinaridade 

também veio à tona, associada às repetições muito comuns na formação pedagógica. Segundo 

o aluno do curso de História, há uma repetição de conteúdos nessas disciplinas, sendo 

torturante, uma perda de tempo. 

Fazenda (2009) afirma que para termos uma interdisciplinaridade na formação de 

professores cabe buscar o sentido, a intencionalidade e a funcionalidade das disciplinas, ou 

seja, é preciso que o professor se conheça, conheça as suas práticas e as diferencie do 

contexto científico, do profissional e do prático, a fim de se aproximar do aluno e de sua 

experiência. Os comentários dos estudantes aliados ao que é colocado pela autora constituem 

um alerta para se pensar determinados conceitos muitas vezes apenas justapostos, ou postiços 

aos discursos e prescritos nos documentos curriculares, mas distantes de sua materialidade.  

 Reunimos como segunda subcategoria os conhecimentos mais e menos relevantes 

para os estudantes das licenciaturas. Em primeiro lugar e sem grandes surpresas, o que 

provoca mais interesse nos estudantes dos dois grupos pesquisados são os assuntos 

relacionados à prática. As disciplinas Didática, Psicologia e as Práticas de ensino são as mais 

referenciadas durante o diálogo. Amaral & Oliveira (2008) relacionam essa visão prática tão 

cara aos estudantes à visão mercantilista da própria educação que acredita ser alguma coisa 

válida na medida em que se encontram formas de aproveitamento pelo mercado de trabalho.  

Concordamos com a visão desses autores, no entanto ponderamos que essa ênfase nas 

disciplinas práticas está relacionada à desvinculação entre o específico e o pedagógico.  Como 

já dissemos anteriormente, essa cisão permanece, não havendo por parte dos cursos um 

relacionamento das questões críticas da educação e a formação na respectiva ciência, cabendo 

apenas ao estudante fazer suas sínteses, o que de algum modo rebate nos debates sobre 

interdisciplinaridade do qual falamos anteriormente. Eis o que colocam os estudantes: 

  

É porque aqui a gente aprende mais a lidar com o aluno a gente aprende a 
fazer didática, P6, P7, você tem que entender a Psicologia do aluno. Ensina 
como você lidar com o aluno. (AUD1M3ºMat) 
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A gente tá aprendendo os conteúdos estudados, as cadeiras filosóficas, mas 
como passar isso para o aluno? Eu não tinha a ideia, o conhecimento, me 
dava um medo de como é que eu vou chegar à sala de aula. Porque eu não 
tinha nenhuma familiaridade com o ensino. Então eu pensava assim: Poxa! 
Como é que eu vou chegar e falar de alguns assuntos são tão complexos na 
filosofia, talvez pra crianças. [...] Só que ao entrar no Centro de Educação e 
pagar algumas cadeiras como Fundamentos Psicológicos da Educação, você 
ver Piaget, ver toda aquela leva de teóricos eu fui obtendo um olhar diferente 
sobre a educação e de como as coisas estão mudadas. (AUD2F5ºFil.) 
 
E têm as cadeiras de didática, as cadeiras de prática a gente vinha feliz da 
vida porque quando eu comecei a lecionar eu ensinava de um jeito. Era bem 
fria como no meu curso treinava e ai quando a gente encontrou a cadeira de 
prática, a cadeira de outros professores que mostravam que aluno também é 
humano, sabe ficava melhor porque a gente já entendia. 
(AUD1F8ºCiên.Biol.) 
 
[...] ter uma didática faz muito sentido, a prática do ensino quando o 
professor começa. Eu não paguei ainda, mas tive oportunidade de conversar 
com pessoas sobre. Quando a pessoa começa a descrever começa a fazer um 
planejamento de aula mais bem elaborado, não só de assunto, mas saber 
aonde a pessoa vai. Trazer uma curiosidade, trazer alguma coisa que vai 
manter o foco, que vai instigar o aluno. (AUD1M3ºFís.) 

 

D’ávila (2010),  em estudo junto a alunos de licenciatura, constatou que eles  lembram 

mais das posturas dos professores e dos conteúdos específicos do que propriamente das 

dimensões de planejamento e execução das tarefas. O nosso estudo, centrado na formação 

pedagógica, evidencia que os estudantes dão importância à Didática e à Prática de ensino para 

sua futura atuação enquanto professores. Eles deixam clara a importância dessas disciplinas 

para o planejamento das aulas, dos assuntos, da metodologia a ser aplicada em sala, bem 

como ajuda a construir um novo olhar em relação ao aluno.  

Apesar de Psicologia ser uma disciplina vista como positiva pelos estudantes 

participantes dos dois grupos focais, os alunos das áreas de exatas e saúde destacaram que os 

conteúdos estão centrados no desenvolvimento cognitivo da criança, quando eles, enquanto 

futuros professores irão lidar com pré-adolescentes (anos finais do ensino fundamental) e 

adolescentes (ensino médio).  Os alunos dos cursos de Física, Ciências Biológicas, Química e 

Enfermagem não entendem o porquê dessa ênfase no infantil.   Relataram os estudantes:  

 

É o seguinte às vezes eu até reclamo porque as disciplinas de P6 por 
exemplo, P7 a gente trabalha muito com o desenvolvimento da criança e 
assim, quer queira quer não,  a  Matemática ainda trabalha um pouco ( deve 
ter aluno de 8, 9 anos ainda no 5º ano), mas só que na Física por exemplo, eu 
já achei estranho eu dar aula de Física no 9º ano.  E no 9º ano eu tenho aluno 
de 12, 13 anos então eu achei estranho. [...] Ai eu acho que às vezes a gente 
deveria ter alguma preparação pra receber adolescentes e também já que vai 



145 
 

ser nos ensinado a Psicologia P6 e P7 então tentasse nos envolver num 
contexto que fizesse mais sentido pra gente, porque até hoje eu fico 
procurando o sentido de eu querer compreender o pensamento de uma 
criança de 2 anos, de 3 anos já que eu não vou lidar em momento nenhum, 
no lado profissional, com crianças dessa idade. (AUD1M3ºFís.) 
 
E essa era uma das reclamações mais constantes. Quando a gente chega aqui 
a gente já não está acostumado. E chegar aqui e começar um monte de 
teoria, sobre um monte de psicólogos. [...] e chegar aqui e ver um monte de 
teoria que a gente não vai aplicar, em momento algum, em nada, é 
complicado. (AUD1F8ºBio.) 

 

 Ao avaliarmos as ementas das disciplinas de Psicologia para as licenciaturas, 

encontramos em todas elas menção ao estudo do desenvolvimento cognitivo e da 

aprendizagem em crianças, adolescentes e adultos ao que nos questionamos ser este um 

problema dos alunos em conseguir vincular as teorias tratadas pelos professores à sua prática 

cotidiana ou estariam os professores dessas disciplinas dando maior ênfase ao 

desenvolvimento infantil, como se faz no curso de Pedagogia. 

Essas são questões que necessitam ser debatidas e refletidas, uma vez que o relato de 

desarticulação das disciplinas pedagógicas com a realidade já foi apontado em trabalhos 

anteriores Melo (2001); Pereira (2006); Fernandes & Fernandes (2008); Amaral e Oliveira 

(2008); Gatti (2009) e é replicado nesta pesquisa como problema ainda não resolvido. 

É comum os estudantes buscarem constantemente a aplicabilidade dos conhecimentos 

pedagógicos em sala de aula, ou como dizem Amaral e Oliveira (2008 p.10) “os licenciados 

parecem esperar das disciplinas pedagógicas que sejam “cartilhas” com instruções passo a 

passo de como atuar junto aos seus alunos”. Entretanto, no grupo focal com estudantes de 

saúde e exatas, nos chamou a atenção uma estudante de enfermagem ao afirma que a 

formação pedagógica estimula o desenvolvimento da visão crítica do aluno. O 

posicionamento dela foi naquela sessão apoiado pelos demais estudantes do grupo através de 

gestos e exemplos que emergirem nesse grupo.  Comenta a estudante: 

 

Uma coisa que ela já tinha comentado (referindo-se a aluna de Biológicas) é 
que além da relação da cadeira do CE contribuir para o entendimento do 
processo de educação, contribui também em relação ao pensamento crítico. 
Porque você muitas, vezes pelo menos eu, antigamente eu tinha muito o 
pensamento crítico durante o ensino médio e quando eu entrei na faculdade 
eu percebi que caiu um pouco por causa do foco do curso da gente. Você 
passa a ser muito aquilo, só focar dentro daquela coisa e você percebe 
“Poxa! Onde é que está tudo aquilo que eu aprendi? Tudo aquilo que eu 
aprendi a ser, a pensar?” E eu acho que essas cadeiras daqui da licenciatura 
estimulam isso novamente. E você consegue recuperar tudo aquilo que você 
já tinha perdido. (AUD1F3ºEnf.2) 
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Na discussão realizada com os dois grupos focais, as disciplinas que contribuem para a 

reflexão sobre a educação brasileira acabaram ficando em segundo plano, foram lembradas 

pelos estudantes somente quando questionados se a formação pedagógica ajudava a pensar a 

educação de maneira mais ampla, em seu contexto social e político, de modo a incentivar o 

professor a participar dos debates educacionais etc. Conforme os comentários dos estudantes 

do grupo de humanas, algumas disciplinas, como Fundamentos da Educação, Políticas 

Educacionais e Gestão Escolar contribuem para  pensar  os problemas da educação,  modelos 

educacionais vigentes desde os primórdios, dificuldades que se encontram nas escolas 

públicas e privadas, além de como conscientizar a população e a si próprio para as questões 

referentes ao financiamento da educação, dos impostos, entre outros.  Sobre esses 

componentes os estudantes comentaram:  

 

Essa disciplina agora que eu estou pagando que é de Políticas, apesar de ter 
aquela parte chata da LDB que eu também não gosto, porque é como a gente 
sempre fala se eu gostasse de lei eu fazia Direito. [...] Mas,  me abriu os 
olhos e eu comecei ver como a educação da gente já vem defasada desde o 
Império e essa visão eu não tinha. Então, você ver alguns colegas também 
colocam a sua experiência na rede pública de ensino. Então...  Querendo ou 
não, a gente fica fechado dentro dos nossos cursos e bem que não sabe, 
senão tivesse tido a oportunidade de pagar essas cadeiras aqui, nessa troca o 
que iriam encontrar. Você sairia do seu curso achando que ia chegar lá e tá 
tudo certinho pra você dar aula, tudo em seu lugarzinho e a realidade não é 
essa. (AUD2F5ºFil.) 
 
O último impacto que eu tive em relação a isso foi quando eu vi na TV o 
comercial falando da nota do IDEB que a gente estudou. Aí eu disse: meu 
irmão quem vê isso acha que o Brasil está no topo do desenvolvimento e eu 
como assim?[...] E ai eu comecei a ver outras coisas que na minha cidade 
não acontece. Eu sou do interior, coisas que não acontecem, coisas que 
deveriam existir e não existe. Ai você passa a conhecer o como funciona a 
coisa. (AUD2M7ºExp.Gráf.) 
 
Eu acho sim que me levou a uma maior reflexão de uma maneira mais ampla 
do que é educação, de tudo. Acho que desde que eu li o livrinho lá do 
Brandão sobre o que é educação de começar a pensar de maneira diferente 
de como ocorre em outras culturas. [...] “Peçam sempre o cupom fiscal 
porque tem uma porcentagem (que seria a nossa aula de hoje inclusive) que 
vai pra educação” e eu... Nossa! Eu nem sabia disso. Então, você começa ver 
realmente a questão de uma maneira mais ampla e ai a educação deixou de 
ser o colégio, escola pública e privada que era o que eu via antes. 
(AUD2F7ºLet.) 
 

 Mesmo com seus limites, os comentários dos estudantes sugerem que as disciplinas de 

formação pedagógica têm conseguido ultrapassar a dimensão instrumental deixando de ser 
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“uma simples estratégia de adaptação às necessidades práticas e imediatas do trabalho 

pedagógico”, segundo Veiga & Amaral (2002 p.74). Para esses estudantes elas proporcionam 

uma visão ampliada e crítica da realidade da educação para além dos muros da escola, o que 

de algum modo contribuem para estimulá-los a refletir sobre o papel do professor e da 

educação na sociedade. 

 Repetição de conteúdos/falta de foco constitui a terceira subcategoria decorrente dos 

grupos focais. Esses comentários foram mais comuns entre os estudantes da área de humanas. 

Eles enfatizaram a constante repetição dos conteúdos nas diversas disciplinas da formação 

pedagógica, não havendo muito que acrescentar, mesmo ao diferenciar uma disciplina da 

outra, além da não haver por parte dos professores um foco na disciplina a ser trabalhada. 

Outro aspecto levantado pelo grupo refere-se às diferenças de assuntos trabalhados numa 

mesma disciplina para turmas diferentes, ou seja, em uma mesma disciplina os assuntos vistos 

pelos alunos diferem de uma turma a outra. Como os estudantes dialogam entre si, eles 

conseguem saber que uma mesma disciplina é abordada de modo diferente a depender do 

professor que assume a turma.  Os estudantes relataram:  

 

[...], por exemplo, as escolas: escola libertária, escola crítica emancipatória 
todo mundo ensina isso. Você sai de uma aula de 8 às 10h você aprende as 
escolas ai você vai pra aula de 10 às 12h isso também vai está lá. Não existe 
um cruzamento entre o que o professor está ministrando, como é aquele 
currículo, como é aquela ementa do professor? [...] Eu acho que o professor 
tem que ter uma certa liberdade pra tratar os conteúdos, mas ele também tem 
que saber o limite que ele vai. (AUD2M8ºHist.) 
 
E o que eu achei estranho foi que toda vez que eu falava com o pessoal da 
minha turma sobre a disciplina: “ah! porque a gente tá vendo isso”. Eles 
“oxe”, mas a gente não viu nada disso, a gente viu outra coisa. […] Se eu 
estava vendo x eles tinham visto z. Sempre o que eu estava vendo na 
disciplina era completamente diferente do que eles tinham visto na mesma 
disciplina com outro professor, num semestre anterior. Então,  assim dar pra 
ver que não, as ementas não são seguidas porque [...] tem que ter um foco 
né, uma disciplina não pode ser o que eu acho que essa turma tem que ouvir 
[...] (AUD2F7ºLet.) 

 

 A preocupação dos estudantes das licenciaturas com os diferentes encaminhamentos 

para as disciplinas pedagógicas também foi ressaltada no trabalho de Amaral & Oliveira 

(2008) que indagaram a respeito de como as ementas estão sendo revisadas e ainda se há um 

consenso entre os professores que ministram a mesma disciplina a respeito da ementa a ser 

cumprida, assim como dos objetivos a serem alcançados.  
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Do que foi relatado pelos estudantes desta pesquisa em relação a essa falta de 

unidade, podemos depreender que é constante a ausência de planejamento e comunicação 

entre os professores que trabalham numa mesma disciplina. Essa postura desarticulada 

também influencia negativamente na representação social da formação pedagógica dos 

estudantes, indicando certa desorganização, falta de foco e desrespeito aos alunos, tornando 

talvez o ensino enfadonho e repetitivo. Este estudo sinaliza a necessidade de se buscar 

estratégias que minimizem essa distância entre o que está prescrito no currículo e a atuação 

dos professores. 

 Os participantes dos cursos de exatas e saúde referiram-se às disciplinas pedagógicas 

como vazias em seu contexto, fora da realidade. Cinco estudantes compartilharam essa 

posição, os olhares de apoio entre si e os gestos de concordância reforçaram esse 

compartilhamento.  Eles relataram: 

 

[...] a maioria das cadeiras, elas se afastam um pouco da realidade. [...] acho 
que a gente deveria ter cadeiras que nos mostrasse que... Oh! Realmente é 
massa se tu conseguir usar todas as teorias assim, e tu tentar se aproximar, 
mas na realidade não é assim. [...] Tudo bem teve, a professora comentou 
com a gente, teve teorias de Paulo Freire que foram usados em outros países, 
que foram aplicadas perfeitamente. Só que a nossa condição não é essa. Hoje 
não é real para o nosso país, pro nosso estado e nem pra nossa cidade. Então,  
eu sinto que realmente o que mais me faz falta nas licenciaturas, é uma 
cadeira que: não! As teorias são essas, mas a realidade é essa então a gente 
vai estudar essa realidade de hoje. (AUD1M3ºFís.) 
 
Acho que teria que ter cadeiras que me ajudaria muito se me mostrasse como 
agente mostrar um assunto difícil de uma forma mais fácil. Adequar assunto 
que a gente estaria vendo no médio para o fundamental II ajudaria mais [...] 
Cadeiras mais realistas fariam toda a diferença. (AUD1F8ºCiên.Bio.) 
 

 Os últimos relatos apresentados sugerem que a formação pedagógica tem se voltado, 

ao longo dos anos, à transmissão das teorias e métodos pedagógicos sem, contudo, questionar 

se as teorias se aplicam à realidade local, como nos aponta o aluno de física, o que torna as 

disciplinas fragmentadas. Tardif (2008), ao tratar dos saberes docentes, aponta a necessidade 

da formação dos professores considerar os saberes do cotidiano, do exercício profissional.  

Neste sentido, diríamos que estamos a adotar uma formação que prescreve métodos, técnicas 

e estratégias educacionais, partindo da hipótese de que temos uma escola ideal, na qual tudo 

se comporta da mesma maneira, esquecendo que os professores estarão diante de turmas 

lotadas, com alunos de culturas diferentes, entre outros que irão requerer um “jogo de cintura” 



149 
 
e adequação das teorias discutidas em sala de aula ao desafio que está sendo posto, muito 

mais do que fórmulas prontas para se ensinar aos diferentes grupos. 

A última subcategoria da primeira grande categoria aqui apresentada refere-se à 

Pluralidade no CE. Trata-se de uma referência bastante presente no diálogo estabelecido nos 

dois grupos focais. Essa pluralidade diz respeito à diversidade de licenciaturas atendida no 

CE, que oportuniza aos estudantes o contato, em sala de aula, com realidades e saberes 

acadêmicos diversos.  Essa interação entre os grupos é vista, pela maioria dos estudantes, 

como positiva para o processo de aprendizagem. Segundo eles, a troca de experiências que 

ocorre nas aulas auxilia o estudante na sua preparação para o trabalho interdisciplinar, tão 

esperado desses futuros professores na educação básica. Constitui ótima oportunidade para 

compartilhar as dúvidas, expectativas para a profissão, dificuldades do processo formativo 

entre outros aspectos. Disseram os estudantes: 

 

Eu acho muito legal porque a gente começa a trabalhar com pessoas 
diferentes. Se numa sala de aula tu vai dar aula pra crianças diferentes, com 
realidades diferentes, cabeças diferentes, por que não te formar com pessoas 
diferentes? Vai te mostrar facetas, que tu não verias se fosse todo mundo da 
tua área. Todo mundo ia pensar do mesmo jeitinho, do mesmo jeito e tu não 
ia ter plano A ou plano B. Seria sempre a mesma coisa, coisa que com outras 
turmas não teria. (AUD1F8ºCiên.Bio.) 
 
Eu também acho interessante porque a gente também aproveita das 
experiências deles. [...] Eles mesmos (direcionando a fala aos alunos de 
física e matemática), já foram pra prática e a gente não. Então, a gente já fica 
com aquela ideia de como é. (AUD1F3ºEnf.1) 
 
[...] A única turma que eu tive a oportunidade de pagar com a minha turma 
mesmo de origem foi a de Didática e foi assim...  Não que eu não tenha 
gostado do conteúdo que foi passado, mas foi a que eu menos gostei. Foi a 
que eu mais achei sacrificante, a palavra era essa. Porque eu acredito que não 
tenha tanta troca de informações como eu tive nas demais. [...] A pessoa 
pagar cadeiras com pessoas de outros cursos pra mim é positivo. 
(AUD2F5ºFil.) 
 
Também achei completamente positivo, não só a vivência de conhecer as 
outras áreas, mas também na questão da interdisciplinaridade na questão da 
escola. Porque a gente tem que realmente conhecer o trabalho de um 
professor de educação física, de um professor de música, de geografia, de 
história pra justamente ir ter propostas pedagógicas para trabalho em 
conjunto. (AUD2F7ºArt.Vis.) 
 
Enfim, o CE ainda é o resquício do que seria o ideal de uma universidade, 
que seria essa troca ampla sem discriminação de curso ou de conhecimento. 
Por isso que eu acho muito importante aqui a  existência do CE porque é um 
dos poucos centros assim de resistência que por mais que tenha ainda essas 
questões de professores e de tudo mais, mas ainda é assim o resquício do que 
seria ideal dentro de uma universidade. Essa troca assim de vários cursos, de 
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vários conhecimentos se intercalando, por isso que eu acho muito 
importante. Eu acho que é positivo devido mesmo a essa questão de ser tudo 
separados [...]. (AUD2M10ºMús.) 
 
É ótimo, realmente. E das duas cadeiras que eu mais me encantei aqui no 
CE, uma delas foi a de Psicologia, como já falei que eu paguei com a turma 
de Letras que a turma era 98% de uma turma de letras [...] 
(AUD2M7ºExp.Gráf.) 

 

 Os relatos dos estudantes sugerem uma postura madura no que concerne ao 

reconhecimento da importância da interlocução com outras áreas para o processo formativo. 

Para eles, o diálogo estabelecido fortalece e dá mais sentido ao processo de ensino 

aprendizagem, ampliação de saberes.  Essa ampliação e troca são defendidas por Cunha 

(2010, p. 25) quando afirma: “mesmo que seja factível a dedicação a um determinado campo 

de conhecimento, o exercício da docência exige múltiplos saberes que precisam ser 

apropriados e compreendidos em suas relações”. 

A importância da interlocução e trocas com estudantes de outros cursos pode ser 

depreendida com um elemento forte, que ganhou centralidade nas representações sociais de 

formação pedagógica da maioria dos envolvidos nesta pesquisa.  

Moscovici (1978) salienta que a representação social está articulada ao contexto 

social. Esse contexto é explicitado pela estudante de Ciências Biológicas ao destacar que a 

pluralidade de cursos no CE ajuda-os a trabalhar com o que é diferente. Essa preocupação 

com a diversidade perpassa o debate educacional que enfatiza e defende uma prática docente 

voltada ao respeito às diferenças, aproveitamento dos conhecimentos prévios, história e 

cultura do aluno. O que prevaleceu no debate dos grupos focais é confirmado por Dias-da-

Silva et all (2008) quando afirmam:  

 

Revisitar os direitos à educação sob uma perspectiva regida pelo direito à 
diferença é, certamente, um dos maiores desafios hoje, pois exige tanto uma 
atitude intelectual de respeito e abertura perante o mundo e, portanto, de não 
negação da cultura e do conhecimento do outro, quanto à construção de 
alternativas curriculares, de novos caminhos para o ensino dos conteúdos e 
os processos educativos em geral. (p. 24). 
 

Por outro lado, algumas ressalvas a respeito dessa pluralidade foram identificadas nos 

dois grupos de estudantes. Para os do grupo de saúde e exatas, embora seja positiva a troca de 

aprendizagem com colegas de outros cursos, admitem certa insatisfação para com a 

dificuldade de disponibilização de disciplinas, além do deslocamento para o CE que 

consideram sacrificante. Relatou um dos estudantes: 
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[...] se essas minhas cadeiras daqui fossem de lá do meu prédio seria 
perfeito. Porque quando eles já passam pra gente o perfil: olha todas as 
cadeiras técnicas do teu curso estão aqui. Por que as de educação estão lá do 
outro lado? Por que, justo as de educação, que tu vais ter que passar por elas 
pra se tornar um profissional bem melhor e tentar adequar teu curso a tua 
realidade? Por que logo elas requerem que tu ande muito, que tu perca muito 
tempo? Por que tanta dificuldade? Por que está lá do outro lado? Por que não 
está aqui junto com todas outras? Se é do meu curso, então que esteja aqui 
no meu prédio. [...] Já começam a colocar só uma cadeira tá lá no CE todo 
período uma cadeira. [...] Por que se teu curso todinho, tu passa quatro anos 
pagando tudo praticamente aqui? Só oito cadeiras eu pago aqui no CE. Então 
porque que essas oito são tão sofridas? (AUD1F8º Ciên.Bio.) 
 

 Os questionamentos da estudante acima foram compartilhados pelos demais 

participantes de saúde e exatas. Também  Amaral & Oliveira (2008) indicaram essa exigência 

por parte dos alunos, ou seja, a oferta das disciplinas de formação pedagógica em seus centros 

de origem. A oferta no centro a que se vincula o estudante pode minimizar os custos de tempo 

e financeiro do aluno, bem como suscitar uma maior aplicabilidade e articulação com 

conteúdos específicos do curso. Nesta nossa pesquisa, os estudantes, além do deslocamento 

para o Centro de Educação, ressentem-se da ausência de uma maior organização das 

disciplinas e formas de facilitar seu acesso às aulas.  

Em relação às dificuldades para com a organização, oferta e acesso aos componentes 

curriculares da formação pedagógica, talvez uma maior interação entre as coordenações das 

áreas específicas e pedagógicas pudesse contribuir para diminuir esse sentimento negativo 

presente nos depoimentos dos grupos.  Outra solução apontada pelos estudantes seria a dos 

professores das disciplinas pedagógicas se deslocarem para os outros centros, como é 

realizado em algumas universidades no país, facilitando assim suas vidas. Entretanto, eles 

mesmos reconheceram que essa mudança faria com que perdessem o contato com os outros 

cursos, o que consideram importante. 

 Para o grupo de humanas a dificuldade relacionada à pluralidade de cursos nas turmas 

está voltada ao trato dos conteúdos e exemplos trabalhados pelos docentes que, segundo as 

discussões desse grupo, por vezes privilegia esse ou aquele curso provocando o desestímulo 

dos demais alunos nas aulas. Esses estudantes destacam que é preciso repensar a organização 

e melhor divisão das turmas, além de preparar os professores para lidar com tal diversidade 

em sala de aula. Afirmaram: 

 

Eu tive as duas experiências de ter turmas mistas e fiz duas disciplinas 
basicamente com o pessoal de Letras, não só da minha turma, mas do mesmo 
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curso e, apesar de eu concordar com tudo o que vocês falaram e acharem que 
é positiva a mistura e tal... Eu acho que as disciplinas mais proveitosas foram 
as que eu fiz só com o pessoal, majoritariamente com o pessoal de Letras 
porque acho que focava mais para as necessidades do curso [...] Não sei se o 
que acontece também... É às vezes o professor não saber manejar direito e 
acabar focando em um curso, pode ser e ai pra quem é do curso pode ser 
bom e pra quem não é fica complicado. (AUD2F7ºLet.) 
 
[...] a proposta de misturar é boa, mas a experiência que eu tive é que ela não 
dar muito certo. Ficaria complicado você mandar o professor pra cada curso. 
Então, como não dar pra mandar o professor lá pra História, lá pra Filosofia, 
especificamente pra turma. [...] Só que essa mistura é feita aleatória, quer 
dizer não aleatória, mas não é pensado, não se programa, não se estrutura 
como será trabalhado com essa mistura, com essa diversidade. Então, assim 
eu acho que é problemático [...] você só precisa pensar como você vai tratar 
com gente de áreas tão diferentes dentro de uma sala de aula, fazendo um 
curso de 60h. Então, eu acho que isso é um problema, de novo, não é só do 
CE isso acontece em outros cursos. [...] (AUD2M8ºHist.) 
 
Eu parto desse pressuposto. Então se eu tivesse na minha formação tido 
apenas aulas com professores de música como eu poderia lidar com esses 
alunos futuramente? Por isso que eu acho produtivo e importante a gente 
aqui como você mesmo disse com o pessoal de Educação Física, de...enfim. 
Por mais que cada área tenha as suas limitações e possa também dar as suas 
contribuições, mas é porque de forma prática no dia a dia, como professor 
você também vai estar lidando com isso. [...] Se existe algumas formas de 
ser mais organizado tudo bem eu concordo, mas eu acho que ainda assim é 
proveitoso. (AUD2M10ºMús.) 

 

 Assim como o estudante de música, acreditamos que a organização das turmas com a 

presença de alunos de várias áreas é valiosa uma vez que possibilita conhecimento e 

convivência com outros modos de percepção de mundo permitindo, conforme Dias-da-Silva; 

et all (2008), a ampliação das concepções de análise dos futuros professores. Todavia, 

compreendemos que a preocupação dos estudantes é coerente, uma vez que não se observa 

estruturação e clareza quanto à organização dessas turmas nas disciplinas de formação 

pedagógica. Prevalece muito mais o caráter burocrático da oferta para todos das disciplinas, 

do que algo planejado para viabilizar a troca e interlocução. Os achados deste estudo podem 

assim contribuir com o CE no sentido de um repensar da formação pedagógica oferecida. 

Constituem um chamado para, no mínimo, se dar mais atenção ao valor da diversidade e seu 

caráter pedagógico, a fim de prevalecer como critério educativo e não burocrático.

 Como já dissemos, as representações sociais são construtos que orientam as práticas, o 

que nos leva a inferir que esses sentimentos, posicionamentos e vivências referenciados pelos 

estudantes das licenciaturas terão repercussões na sua atuação como futuros professores da 

Educação Básica. Dessa forma constitui também indicativo desta pesquisa a necessidade de se 

construir canais de comunicação entre as coordenações da formação específica e licenciatura. 
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Os resultados sugerem a necessidade de uma relação entre professores e alunos capaz de 

construir novas alternativas para esses cursos de maneira a melhor articular os saberes 

específicos e pedagógicos sem perder de vista a dimensão humana que perpassa o ato de 

ensinar. 

 Em síntese, essa primeira categoria temática sugere um mix de sentimentos entre os 

estudantes das licenciaturas quanto à formação pedagógica vivenciada no CE, uma vez que a 

todo o momento se estabelece uma relação dicotômica de positividade e negatividade, ou seja, 

há momentos em que os estudantes reconhecem o valor das disciplinas pedagógicas para a 

prática docente e, em outros, evidenciam a desarticulação entre estas disciplinas, ressaltando a 

falta de diálogo dos conteúdos entre si e dos docentes, o que acaba por torná-las repetitivas e 

desorganizadas, concorrendo para a desmotivação e desestímulo dos estudantes.  

 Neste sentido podemos dizer que as representações sociais que emergem nessa 

categoria estão diretamente ligadas à necessidade que os estudantes veem de aprender a forma 

de aplicar seus conhecimentos em sala de aula, a visão prática de como encarar a realidade da 

profissão docente. Para tanto, eles ressaltam a importância da pluralidade vivenciada no CE 

que possibilita a troca de informações de diferentes cursos e realidades, assim como dos 

conhecimentos pedagógicos adquiridos que os ajudam a entender o aluno e a planejar e 

conduzir as suas aulas. 

 

3.2.2 Compreensão de Formação Pedagógica 
 

 A segunda categoria temática expressa a Compreensão de Formação Pedagógica que 

os estudantes das licenciaturas compartilham entre si. Ao serem questionados sobre o que 

seria a formação pedagógica, os estudantes de ambos os grupos revelaram não familiaridade 

com o termo.  

No grupo dos estudantes de saúde e exatas os participantes se entreolharam ansiosos e 

hesitaram em comentar. Mediante essa reação, foram estimulados pelo moderador e ficaram 

mais a vontade para expressar suas ideias, sempre complementando o que ia sendo dito pelos 

demais participantes numa relação descontraída. A mesma hesitação se repetiu no grupo de 

humanas que, a princípio, se manteve silencioso ao questionamento. Logo em seguida, foi 

sugerido por um dos participantes que se refizesse a pergunta. Explicitamos melhor o termo, 

tendo como resposta certa ironia por parte de um estudante de História, que afirmou: “boa 
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pergunta!”. Essa intervenção do estudante causou uma pequena tensão no grupo, que logo foi 

sendo desfeita com o decorrer da conversa. 

A categoria compreensão de formação pedagógica foi organizada em torno de três 

subcategorias, ou unidades de sentido, a saber: Formação Técnica e Didática; Práticas nas 

Escolas Públicas e Privadas e Importância da Formação Pedagógica para o exercício da 

atividade docente.  

Formação Técnica e Didática refere-se à formação como espaço de aprendizagem das 

técnicas de ensino, recursos didáticos e formas de relacionamento com o aluno.  Como futuros 

professores necessitarão desses elementos para desenvolver suas atividades docentes de 

maneira adequada e com maior qualidade.  Os estudantes admitem que as disciplinas  os 

auxiliam a analisar o contexto no qual a escola e os alunos estão inseridos, fazendo com que 

encontrem meios para lidar com as dificuldades e deficiências desses alunos. Embora parte 

dos estudantes das áreas de saúde e exatas tenha destacado que algumas disciplinas precisam 

estar mais alinhadas à realidade de escolas públicas e privadas, de maneira geral os 

participantes reconheceram o valor da formação técnica e didática na licenciatura. Afirmaram: 

 

[...] a gente aprende mais a lidar com o aluno a gente aprende a fazer 
didática [...] Porque tem hora que assim você não sabe quem é o aluno, você 
não sabe se ele tem mãe se ele tem pai, se ele almoçou se ele... Você não 
sabe quem é aquele menino... [...] Ai você chega e o menino não tá fazendo 
o exercício ai você diz: Sai! Mas o menino não está fazendo por que motivo? 
Ele tá bem? [...] Não porque tou me sentindo mal professor não estou bem 
não. Estou com a cabeça doendo aqui e ai a gente entende... E... Se eu não 
tivesse passado por aqui era só Sai! Sai! Sai! Sai! (AUD1M3ºMat.) 
 
Assim se eu pudesse definir a minha formação pedagógica é eu diria que ela 
tá completa uma vez que eu venho pra este centro, acho que sem ele ela não 
estaria completa não. Mas eu acho que tinha algumas modificações que 
deveriam ser feitas sabe que dentro do contexto me ajudariam mais. [...] A 
minha área de biologia ela me faz ensinar de um modo mais, pra pessoas que 
quase que de igual pra igual pra mim. Às vezes se eu tivesse uma cadeira 
que me dissesse como descer o nível sabe, quando eu vou dar aula no 5º ano 
pra mim é um Deus nos acuda [...] Eu não gosto porque eu fui ensinada a dar 
aula lá em cima e quando eu tenho que descer eu sinto muita dificuldade. 
(AUD1F8ºCiên.Bio.) 
 
[...] eu acho que a gente ter uma dinâmica de sala, uma dinâmica, faz o aluno 
se sentir vontade dele está ali. O aluno não vai está ali por que... Ah vou 
copiar esse assunto porque eu quero passar no vestibular e... Não... Mas 
essa aula é interessante rapaz, essa aula me mostra que tudo isso tem um 
sentido, que essa luz tá ligada porque alguma coisa tá acontecendo e o 
professor passa isso de uma maneira legal. Então eu acho faz muito sentido, 
a prática do ensino quando o professor começa. (AUD1M3ºFís.) 
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 Uma representação social de formação pedagógica que se evidencia vincula-se a um 

novo jeito de ver o sujeito que aprende: o aluno. Nos depoimentos dos futuros professores, 

esse pareceu um elemento novo: um professor deve reconhecer o aluno como gente, algo que 

não existe na sua formação como bacharel.  

Dias-da-Silva et all (2008) enfatizam que a renovação nos conteúdos formativos das 

licenciaturas é fundamental. Apontam que é necessária uma mudança de significado que dê à 

licenciatura uma identidade própria através da incorporação de temas que referenciem os 

fenômenos comumente presentes nas instituições escolares de educação básica, sendo 

fornecidos alguns temas como, por exemplo:  

 

[...] a violência; a precariedade da expressão escrita e, por correlação, a 
onipresença da imagem, sobretudo da TV; a falta de opção de socialização 
dos jovens; a manifestação inconsequente da sexualidade, resultante de 
informação inadequada ou enviesada, etc. (pág.27). 

 

 Os autores também sugerem que as disciplinas pedagógicas sejam atualizadas e 

contemplem diferentes dimensões da preparação pedagógica dos licenciandos, considerando 

aspectos políticos e legais do sistema educacional, a adolescência na contemporaneidade, 

metodologias de ensino e o próprio trabalho docente atrelado à função social da educação 

escolar.  

 Para os autores supracitados, essas atualizações ampliariam o leque de visão e de 

atuação dos futuros professores, sem, contudo, ter um foco apenas na prática e nos 

instrumentos metodológicos, mas enfatizando a reflexão sobre a prática profissional. Essas 

novas tendências teriam seu embasamento nas teorias educacionais que há tempos são 

exploradas e estão relacionadas às questões que permeiam o cotidiano escolar, provocando, 

como aponta Charlot (2000), o desejo de aprender uma vez que aquilo que se aprende tem 

sentido e permite uma relação do futuro professor consigo mesmo (se relaciona com a 

profissão escolhida), com os outros (consegue enxergar questões que envolvem os alunos e a 

escola) e com o mundo (visualiza seu papel na sociedade contemporânea). 

 A representação social de formação pedagógica como forma de instrumentalizar e 

oferecer subsídios teóricos e metodológicos para aplicarem aos conhecimentos específicos é 

marcante para os participantes do segundo grupo focal, principalmente entre estudantes que 

estão nos períodos mais avançados que vivenciaram um currículo fundado no esquema três 

mais um, ou seja, três anos de formação específica e um ano de formação pedagógica.  
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 Essa representação, embora tenha um forte componente implícito, isto é, domínio das 

técnicas de ensino, organização burocrática do planejamento do ensino e das aulas nas suas 

áreas específicas, admite que pela formação pedagógica foram levados a compreender formas 

de lidar com os alunos, bem como entender o seu processo de aprendizagem. Contudo, 

reconhecem que é na prática que os conteúdos da formação pedagógica serão aperfeiçoados.  

Assim se posicionaram:  

 

O que vai diferenciar a licenciatura do bacharelado [...] no meu caso que sou 
de Letras, estudar bem as escolas literárias, estudar todo o barroco, todo o 
arcadismo e tal só que depois a gente vai vim pra cá pra poder aprender 
como isso vai ser feito nossa prática de professor porque transmitido, como é 
que a gente vai ser professor que é isso que a gente tá querendo. [...] E é 
aquela velha questão, uma pessoa que sabe muito do assunto não 
necessariamente é um bom professor. [...] Eu acho que é isso que o CE quer 
fazer na nossa formação. Acho que formação pedagógica pelo menos em 
teoria esse centro vai dar pra gente é essa. É como se fosse: vocês já tem o 
arcabouço teórico, agora vocês vão aprender o que fazer com ele pra poder 
fazer da profissão de vocês uma coisa boa.  (AUD2F7ºLet.) 
 
[...] é a contribuição teórica e a prática é que realmente vai definir que tipo 
de profissional você vai ser.  [...] Eu acredito que aqui a nossa formação vai 
gerar inquietações e ai com a prática é que a gente vai poder de fato se situar. 
O professor saber se é isso de fato que você pretende exercer. 
(AUD2M10ºMús.) 
 
[...] conhecer alguns instrumentos, que a gente fica na parte técnica lá, 
depois a gente vai ensinar o aluno a mexer com cor e outras coisas. A gente 
tem o conhecimento técnico e a gente vai tentar aqui ver como é que a gente 
faz esse canal pra ensinar alguma coisa, enfim. (AUD2M8ºHis.) 
 
[...] meu caso, o que seria metodologia, quais as necessidades da 
metodologia?  De você explicar a forma que você vai tratar o assunto, os 
materiais, que tudo isso tem que está no projeto, da didática, tudo. Eu não 
saberia montar um plano. (AUD2F7ºArt.Vis.) 

 

 Ao se analisar os posicionamentos dos estudantes dos dois grupos focais, percebemos 

que há uma perspectiva de mudança nas representações sociais dos estudantes das 

licenciaturas vinculados ao novo perfil curricular, no qual as disciplinas pedagógicas estão 

sendo cursadas concomitantes às específicas. Esse novo modelo, conforme estabelece a 

Resolução do CNE nº 1/2002, procura garantir aos estudantes uma maior conexão de saberes, 

considera a prática como componente curricular e sugere que a formação propicie “um 

movimento contínuo entre saber e fazer na busca de significados na gestão, administração e 

resolução de situações próprias do ambiente da educação escolar.” (p.9) Sinais dessa mudança 

despontam em algumas falas dos estudantes do grupo de saúde e exatas, diferentemente do 
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grupo de humanas, entre os quais permanece arraigada a velha dicotomia teoria e prática, 

bacharelado e licenciatura. Afirmaram os estudantes de saúde e exatas: 

 

[...] ai quando a gente encontrou a cadeira de prática, a cadeira de 
outros professores que mostrava que aluno também é humano, sabe 
ficava melhor porque a gente já entendia... Olha a turma hoje não está 
se dando bem. Por que não está? Será que estão com problema? Será 
que o problema sou eu?  É com eles? Será que estão cansados? Tem 
alguma coisa afetando? Será que não é hora de parar e distrair ou 
distrai e depois volta pra aula. Então já foi dando argumentos pra você 
conversar com eles e um pouco de técnica também [...] e saia bem 
mais produtivo da terceira unidade e diante que foi quando eu comecei 
a vim pra cá e alguma cadeiras foi me dando elementos que eu não 
tinha antes. [...] E aqui a gente vem com a ideia, quando a professora 
trouxe a história da tábua rasa, que o aluno não é uma tábua rasa ele 
vem com o passado. Então a gente tem que começar a considerar esse 
passado dele é bem mais interessante. (AUD1F8ºCiê.Bio.) 
 

Então a gente tem que (eu começo a entender que nós somos 
professor), nós estamos estudando pra ter um nível superior, o nome é 
esse mesmo a gente tá tendo um nível superior em relação ao aluno, 
de conhecimento, de pesquisa sim, mas só que a gente também é 
passível de erro. Então a gente tem que retroceder às vezes baixar um 
pouquinho à guarda pra que agente mesmo tenha o crescimento 
pessoal. [...] vai instigar o aluno. A ter um aluno crítico, um aluno que 
ele vai procurar por vontade própria aquele assunto e não só o que o 
professor deu em sala de aula. Cabe a gente fazer um planejamento 
que faça ele buscar isso. (AUD1M3ºFís.) 
 

 Entretanto, ressaltamos que a mudança ainda é discreta e está se dando no processo, 

uma vez que são décadas de predomínio de um modelo, além do que o currículo prescrito por 

si só é insuficiente para tornar efetiva alguma mudança. A despeito da legislação, a 

desarticulação nas instituições universitárias é comum, poucos são os projetos 

interdisciplinares postos em prática, assim como são poucos os docentes de ensino superior 

que quebraram os paradigmas, buscando a interface dos conteúdos teóricos e a realidade 

social e cultural do aluno. 

 A segunda subcategoria relacionada à compreensão de formação pedagógica diz 

respeito a Práticas na Escola Pública e Privada. Nas representações sociais dos estudantes 

esta formação vincula-se aos subsídios que oferece à prática dos professores em escolas 

públicas e particulares. Essas representações diferem entre si. O grupo dos estudantes de 

saúde e exatas focou em seus relatos as questões sociais da realidade brasileira e suas 

interferências no modo de ver os alunos da Educação Básica, os motivos e necessidades da 

educação em suas vidas e, consequentemente, na postura profissional do professor nos 
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diferentes contextos. O grupo de humanas enfatizou as condições profissionais dos 

professores, as situações a que estão submetidos no exercício da profissão na rede pública e 

em escolas particulares. 

Para os estudantes de saúde e exatas, a formação pedagógica os auxilia a adequar a sua 

prática à instituição a que estão inseridos, exercerem seu trabalho com qualidade 

independente do tipo de escola, buscando sempre envolver o aluno no processo de 

aprendizagem.  Os alunos vinculados a essas áreas colocaram:  

 

Então aqui no Centro teve professores que já deram altas dicas de como tu 
trabalhar um assunto tanto pra pessoas que podem te trazer... Tu vai 
trabalhar crustáceos na aula de hoje. Eles vão te trazer dezenas e dezenas de 
siri, caranguejo, o que tu pedir... Assim como tu vai pra escola que eles não 
vão poder fazer nada, então vamos trabalhar de outra forma. Eu achei muito 
legal isso do professor te mostrar duas realidades distintas, embora teu 
empenho seja o mesmo de passar isso pra eles. (AUD1F8ºCiên.Bio.) 
 
Ele vai ter que entender esse contexto social, não vai ser fácil pra ele 
entender esse contexto social e alguns professores vão te dar uma luz. Pronto 
lembrei!  Às vezes se eu fosse professor do bacharelado, eu não ia ter 
contato nenhum com o CE, logo seu eu passasse num concurso público, 
porque o concurso público às vezes até professor de biologia dá aula de 
física. Então, eu podia muito bem chegar à sala ver o aluno, ninguém quer 
nada então (faz o gesto tou nem ai com as mãos). Aqui eu tenho a noção que 
realmente existe o contexto de cada um então eu aprendo. Eu tenho a noção 
de que eu tenho que respeitar esse contexto [...] (AUD1M3ºFís.) 
 
Eu só acho um pouquinho difícil assim, pelo menos na área de enfermagem, 
criar um paralelo entre a escola pública e a particular, porque hoje em dia é 
meio difícil ter ensino público. [...] Mas mesmo assim eu acho essencial o 
entendimento, a utilização das cadeiras daqui porque é muito fácil você 
nascer em um contexto social onde você tem uma condição econômica boa, 
estudar a vida inteira em colégio particular, ai vem fazer o curso superior na 
universidade, paga licenciatura ai é jogado lá num colégio público. É muito 
fácil pra você chegar lá e criticar. Ah! Passei tanto tempo estudando pra 
chegar aqui e os meninos não quererem nada. Ele não entende o contexto 
que aqueles meninos estão: eles não querem nada então também não vou 
ensinar. (AUD1F3ºEnf.2) 

 

 As representações sociais são construídas pelos sujeitos em suas relações cotidianas na 

comunicação/interação e dão significados às suas ações. Neste sentido, os estudantes nos 

revelam a importância da formação pedagógica quando inserem a educação no contexto 

social, uma vez que para eles a docência exige uma formação humana e qualificada que 

considere o sujeito em sua plenitude. Autores como Gatti e Barreto (2009) corroboram esse 

sentido. Segundo elas, a formação nas licenciaturas deve manter relação direta com a prática 

docente, sendo importante a fundamentação teórica para o embasamento das práticas, além do 
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incentivo à reflexão crítica do docente sobre a realidade, de forma a contextualizá-las, a 

relacioná-las com as questões sociais.  

 Os estudantes da área de humanas afirmam que a formação pedagógica os ajuda na 

compreensão dos procedimentos e direcionamentos vigentes em escolas públicas e 

particulares. A partir dela procuram articular os conhecimentos às propostas filosóficas e 

pedagógicas das escolas e, em alguns casos, como diz a aluna de Letras, a formação 

proporciona maiores condições para “reivindicar alguns direitos que a gente às vezes não sabe 

nem que tem né”. (AUD2F7ºLet.). Outros estudantes dessa área comentaram:  

 

[...] eu não sei se eu vou testar isso lá fora... Na escola particular você não 
tem liberdade em sala e na escola pública você tem total liberdade. [...] 
Agora na escola particular o que a maioria das experiências que eu tive aqui 
de relatos de pessoas é que você é preso, você não pode ensinar isso, você 
não pode ensinar aquilo. [...] Eu ainda não corrigi prova na minha vida, 
ainda não consegui sentar, fazer reunião com os professores, escutar aquele 
blá blá blá todo... Então, assim eu acredito que alguma coisa vá me ajudar a 
ter jogo de cintura, que eu vou ter lá na hora. (AUD2M8ºHist.) 
 
Mas, assim escola particular, a percepção que eu tive assim é que realmente 
você ali tem que seguir aquilo que a escola determinou e você não pode tá 
fazendo muito diferente daquilo não. [...] Ai, também, é uma questão de que 
na escola em que eu dei aula a perspectiva era muito mais do capital, então 
tudo tinha que ser assim, visando o capital. [...] Então, esse foi um dos 
motivos de no fim do ano eu pedir demissão porque realmente eu vi que 
aquilo não dava. [...] E a questão que eu fiquei assim poxa eu na 
universidade tive acesso a várias práticas, visões metodológicas, 
educacionais e não posso aplicar, sabe assim é muito restrito. [...] Então, o 
que eu aprendo aqui no CE nas outras disciplinas tá me ajudando a ampliar 
essa visão. (AUD2M10ºMús.) 
 
[...] Na minha Prática de Ensino I, observação em sala de aula, então na aula 
de artes na escola pública, escola municipal, eu observei a situação que já 
tinham sido discutidas em aulas aqui no CE. [...] Então, em Didática você 
fala assim aproveitar a bagagem cultural do aluno em um determinado 
assunto, então, por exemplo: arte conceitual. Como é que um aluno de 
periferia vai saber alguma coisa sobre arte conceitual? Como aproveitar 
alguma bagagem, mesmo que seja um preconceito né? Isso é arte 
professora? Ou então... Ah! Eu vi um povo maluco na rua! Então, a partir da 
bagagem cultural do aluno, seja ela qual for já aproveitar uma vivência que 
eu presenciei na escola. (AUD2F7ºArt.Vis.) 
 

 As representações sociais se formam através da comunicação entre os indivíduos e a 

realidade social, são construídas, conforme Moscovici (1978), mediante dois processos 

fundamentais: objetivação e ancoragem. A objetivação, segundo o autor, transfere a ciência 

para o domínio do ser, enquanto que a ancoragem ou amarração a delimita ao domínio do 

fazer, o devidamente ancorado é que vai orientar a prática e as ações dos sujeitos.  
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A partir das trocas, vivências e até mesmo da reprodução do que escutam sobre as 

instituições escolares, os estudantes ouvidos nesta pesquisa revelam ter objetivado a escola 

pública como espaço de liberdade e autonomia docente, enquanto que a escola privada está 

objetivada na ausência de liberdade ou autonomia profissional, no professor preso, amarrado 

às normas institucionais. Assim, esses estudantes, já ao se iniciarem no exercício profissional, 

direcionam as suas práticas docentes a partir dessas representações, conforme ilustrado nos 

relatos anteriores. Poucos lançam mão dos conhecimentos adquiridos na formação para 

construir uma nova realidade. 

A última subcategoria relaciona-se à importância atribuída a essa formação.  Esse 

valor ou importância vão sendo construídos pelos futuros professores à medida que eles 

próprios vão avaliando suas visões e práticas sobre a educação, anteriores ao ingresso no CE e 

após sua permanência naquele Centro. Percebemos que na maioria dos casos elas se 

modificam ou se aperfeiçoam à medida que avançam no processo formativo. O trecho do 

depoimento ilustra o que pensa um dos estudantes sobre a importância dessa formação:  

 

É no começo eu enxergava, tinha a visão que era algo secundário a atividade 
aqui no CE, mas ai como passar do tempo e assim a questão que quando eu 
fui dar aula é que realmente eu pude me conscientizar assim da importância 
das disciplinas que são estudadas aqui. Então, enquanto eu tava só tendo 
acesso as disciplinas do meu curso eu enxergava apenas de maneira focada, 
então eu preciso ser bom nisso e mais nada. [...] Aqui no CE eu tive a 
oportunidade, como eu disse no começo de pelo menos ter acesso a coisas 
que eu não pude vivenciar no meu curso. Então eu considero muito 
importante. (AUD2M10ºMús.) 
 

Os estudantes comparam o CE aos seus centros de origem e afirmam que é bem 

diferenciado, mesmo estando na mesma universidade. Reconhecem que nos outros centros 

muitos dos seus professores não cursaram licenciatura, apenas o bacharelado, mestrado e 

doutorado. Ressaltam que, em muitos casos, não há uma preocupação com a aprendizagem do 

aluno, seus conhecimentos prévios, potencialidades e fragilidades, algo bem diferente do que 

encontram na formação pedagógica “é a hora da qualidade do aluno. Aprendo a agir de outras 

formas não só de uma forma.” (AUD1M3ºMat.). 

Mesmo admitindo a importância da formação pedagógica, os estudantes da área de 

humanas ponderam sobre a possibilidade de diminuir a carga horária de algumas disciplinas. 

Reiteram que há muita repetição de conteúdos entre elas. Afirmaram:  

 

Eu acho que assim... O CE deveria melhorar, tem algumas coisas aqui que 
deveriam ser mudadas, melhoradas... Assim o meu curso de Letras me 
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surpreendeu, foi muito bom. Os professores que eu tive de Letras foram 
muito comprometidos, muito bons, seguiram a proposta de cada disciplina, 
passavam textos muito bons e tal... Então...  Assim.. Foi muito bom o curso. 
Se eu tivesse tido o curso tão bom, como eu tive o específico de Letras aqui 
eu acho que teria sido perfeito. Tipo... A carga horária mais ou menos 
equivalente, talvez pudesse ser menor, concordo, tem algumas cadeiras de 
60h poderia ter 40h, por exemplo. (AUD2F7ºLet.) 
 
[...] pra gente é imprescindível que tenha essas cadeiras do CE. Agora como 
eu disse, concordo com ele que algumas cadeiras deveriam ter uma carga 
horária um pouco menor, talvez de 60h pra 40h, mas é imprescindível que a 
gente também tenha. (AUD2F5ºFil.) 
 
[...] Totalmente justo essa questão da repetição dos assuntos nas disciplinas, 
enfim. Também teve assuntos que eu vi nas disciplinas de Fundamentos da 
Educação, que agora eu escutei de novo em Políticas e que eu estudei em 
Avaliação da Aprendizagem e em Didática e também nas práticas lá no 
CAC. Nas quatro disciplinas de metodologia. [...] Repetindo, repetindo, 
repetindo... [...] Talvez fazendo essa reunião e definindo de novo essas 
ementas, definindo de novo esses programas... [...] Questão de equiparar os 
dois lados porque no meu caso, eu hoje quando vou preparar uma aula, eu 
considero a minha aula boa, no sentido de planejar e fazer os planos, tal e 
beleza.  (AUD2M7ºExp.Gráf.) 

 

 No relato do estudante de Expressão Gráfica há uma proposição para a melhoria e 

diminuição da repetição de conteúdos nas disciplinas de cunho pedagógico e também das de 

práticas de ensino. Segundo ele, é preciso que se proceda a um estudo e reordenamento das 

ementas das disciplinas, proporcionando uma melhor distribuição dos conteúdos. Isso evitaria, 

de acordo com o participante, sentimentos do “tipo: tou perdendo o meu tempo”. .  

Fica mais uma vez ressaltada, pelos estudantes ouvidos nesta pesquisa, a necessidade 

de uma melhor comunicação e afinamento entre os centros específicos e o CE, entre os 

próprios professores desse último. Essa articulação é fundamental para que se possa 

desenvolver um projeto pedagógico mais afinado com os interesses e formação integral dos 

futuros professores a trabalhar com nossas crianças e adolescentes. Conforme nos aponta 

Gatti (2010), a forte tradição disciplinar que carregamos leva as entidades profissionais e 

científicas a resistirem à busca de soluções interdisciplinares para o currículo nas 

licenciaturas. Outros países, conforme a autora tem investido nesse aspecto, (e) vêm obtendo 

sucesso. A autora coloca:  

 

A formação de professores não pode ser pensada a partir das ciências e seus 
diversos campos disciplinares, como adendo destas áreas, mas a partir da 
função social própria à escolarização – ensinar às novas gerações o 
conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas coerentes com 
nossa vida civil. (GATTI, 2010 p.1375). 
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 O isolamento entre os centros e suas disciplinas e as disputas internas a respeito da 

importância de cada área tem natureza histórica. Está muito presente nas representações dos 

professores e é transmitida pelos grupos de docentes e estudantes através da comunicação, 

experiências e relações que estabelecem entre si.  Conforme Dias-da-Silva (2005), a postura 

dos bacharéis tem a marca da “ineficácia dos conteúdos tecnicistas a que foram submetidos 

em suas graduações, que produziu o rótulo perfumaria para as disciplinas pedagógicas.” 

(p.389).  

 O desvalor e desprestígio para com as disciplinas oferecidas pelo CE, bem como ao 

próprio ofício de ensinar, foram relatados pelos estudantes de saúde e exatas quando se 

referiram ao modo como seus professores e colegas se referem à formação pedagógica. Eles 

fizeram os seguintes comentários:  

 

[...] a questão também dos professores influencia muito porque muitos 
professores tentam tirar a gente da licenciatura: “pô muda pra bacharelado!”. 
[...] Então,  eu acho que isso ai, mesmo que sem a pessoa perceber vai já 
mudando, a pessoa já vai dormir com aquilo. [...] “Hum! Licenciatura, ser 
professor, podia tá lá pesquisando, podia tá com o meu laboratório 
construído, o professor lá me ajudando, ia construir um projeto...” Porque eu 
não sei como é nos outros departamentos.. Mas pra física você conseguir um 
mestrado na Física em si, você sendo licenciado... (AUD1M3ºFís.) É difícil 
(complemento do aluno de matemática) (AUD1M3ºMat.) 
 
Eles desestimulam tanto que um professor daqui da federal, chegou pra mim 
pra dizer: “olhe eu sinto muito lhe dizer, mas a Federal ela não está (em 
alguns aspectos), a Federal não está procurando formar licenciado. 
Professores não... Ela quer pesquisador e acabou-se.” Pelo menos pra área da 
gente ela quer pesquisador e acabou-se. Não adianta você fazer isso. 
(AUD1F3ªEnf.2) 

 

 O discurso se torna ainda mais forte e assume um tom maior de desvalorização para os 

estudantes das disciplinas pedagógicas e da formação nas licenciaturas quando esses 

professores bacharéis afirmam não ter tido necessidade de licenciatura para assumirem a 

função docente. Essa formação não fez ou faz falta a esses professores. Admitem que utilizem 

métodos adequados, são respeitados, referências para seus alunos. O que dizem seus 

professores é comentado pelos estudantes: 

 

E eu acho que muito professores da gente se sentem autossuficientes porque 
pensam: “ah eu sou bacharel e tô aqui dando aula. Então, pra que formar 
um licenciado se eu não fui pra pro CE? Eu pude estudar todas as minhas 
disciplinas sem perder tempo.” [...] a gente é obrigado a passar na disciplina 
dele. Então, se ele vê que a galera tá passando então ele tá achando que o 
método dele tá sendo válido. (AUD1M3ºFís.) 
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Fiz o mestrado, doutorado e tou aqui ensinando. (AUD1F3ºEnf.1) 

 

Diante dos relatos dos estudantes acima, percebe-se que todo esse esforço de 

articulação e superação da dicotomia pedagógico X específico tem esbarrado na própria 

universidade. Dessa forma questionamos como o aluno poderá valorizar a formação 

pedagógica se esta é tão depreciada por seus próprios professores. Essas posturas 

depreciativas fortalecem e reforçam a construção da representação de formação pedagógica 

desnecessária, uma perfumaria para ampliação do currículo do estudante. Vejamos o que o 

depoimento de um estudante para com a licenciatura: 

 

[...] as cadeiras de licenciatura são apenas preenchimento de currículo. Pra 
ficar mais bonitinho, pra ter mais carga horária e pra no fim da formação 
você ter uma coisa a mais no seu currículo.” (AUD1F3ºEnf.1) 

  

 Apesar de muitos estudantes e professores terem compartilhado essa representação, 

uma grande maioria tem superado a desvalorização e desestímulo de seus professores e 

evidenciado a importância da formação pedagógica no currículo das licenciaturas. 

Depreendemos que são as próprias posturas desses professores em seus centros específicos 

que os estudantes rejeitam por se sentirem, em alguns momentos, desrespeitados e não 

acolhidos enquanto sujeitos possuidores de saberes prévios.  Como já mencionado nos relatos 

anteriores, tais posturas contribuem para que superem essa forte desvalorização e percebam a 

formação pedagógica como algo importante no seu constructo profissional. Atrelado a isso, a 

troca de conhecimentos e vivências que ocorre em sala de aula entre alunos de cursos e 

períodos diferentes, tendo muito deles já vivenciado a prática docente, também reforça a 

importância do que é construído nas disciplinas pedagógicas. 

É através dessas relações e da comunicação entre os sujeitos que um novo conteúdo 

modelo representacional de formação pedagógica vem sendo construído, podendo essa visão 

de formação pedagógica ser considerada como um avanço. Anos atrás Fonseca (2001) 

mostrava com sua pesquisa uma representação dos alunos de história centrada no domínio dos 

conteúdos específicos, sendo as disciplinas pedagógicas desnecessárias à formação, pesquisa 

essa que demonstra outra forma de ver e explicar as licenciaturas. 

 Os resultados emergentes dos grupos focais aqui discutidos apresentam os sentidos 

atribuídos à formação pedagógica pelos estudantes das licenciaturas. Eles revelam uma 

representação social que dialoga com os elementos oriundos da associação livre de palavras, 

acentuando um sentido compartilhado de formação pedagógica centrada em questões 
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didáticas e metodológicas. Contudo já parece incorporada a essas representações a 

possibilidade de ampliação dos conhecimentos mais gerais da educação. Elas indicam que os 

futuros professores têm noção no contexto das lutas políticas pela busca da valorização 

profissional que têm pela frente e reconhecem o aluno como gente, um sujeito que aprende.  

Segundo Moscovici (2010), as representações sociais são estruturas dinâmicas e 

complexas, fruto de um conjunto de relações e comportamentos que surgem e desaparecem. 

Elas ancoram em sistemas de crenças, valores, tradições e imagens do mundo a partir de um 

pensamento preexistente, tornando possível a mobilização de elementos novos que se juntam 

aos já existentes, somando-as ou transformando-as. 

Dos grupos focais emergiram as representações de formação pedagógica associadas à 

importância da pluralidade de cursos que se inter-relacionam nas salas de aula, a 

interdisciplinaridade, a desvalorização pelos professores dos centros específicos, além da 

desarticulação das disciplinas pedagógicas com a realidade social do aluno. 

Ressaltamos que os elementos novos que se ancoram a essa representação nos levam a 

afirmar que há uma produção de novos significados positivos para com a formação 

pedagógica. Eles sugerem uma mudança, ainda que inicial nas representações sociais de 

estudantes das licenciaturas, sendo mais visível essa modificação para aqueles que 

ingressaram mais recentemente nesses cursos.  

Como um dos objetivos específicos desta pesquisa foi identificar diferenças e 

semelhanças nas representações sociais dos estudantes das três grandes áreas de formação: 

humanas, saúde e exatas, os grupos focais revelaram que: a) os três grupos de estudantes 

valorizam a formação pedagógica; b) os estudantes das áreas de saúde e exatas demonstraram 

um sentimento de maior positividade em relação ao Centro de Educação; c) os estudantes 

dessas áreas enfatizaram as relações interpessoais construídas na sala de aula, as trocas de 

experiências com alunos de outros cursos, a compreensão de como lidar com o aluno em sala 

de aula, elementos que, segundo eles, qualificam a sua prática docente; e d) os estudantes da 

área de humanas possuem representações sociais positivas de formação pedagógica, no 

entanto empreenderam um maior número de críticas e ressalvas a essa formação e destacaram 

a alta carga horária das disciplinas, repetição de conteúdos, falta de organização e não 

comprometimento dos professores.  

É importante lembrar que os discursos dos estudantes são construídos em lugares e 

contextos distintos e que esses espaços exercem influência na construção das representações 

sociais. Dessa forma, podemos dizer que o foco da formação pedagógica para as áreas de 

exatas e saúde está situado no contexto relacional professor-aluno-realidade; enquanto que, 
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para os estudantes das humanidades, está mais centrado na aprendizagem técnica ou 

transposição didática do conteúdo específico (planejamento-metodologia), além do debate 

histórico-político educacional.  

  Segundo Abric (2000), as representações sociais, ao mesmo tempo em que são 

consensuais, são marcadas por diferenças interindividuais, o que explica, termos em nossos 

resultados, elementos que são mais consensuais no grupo e outros que emergem pontualmente 

ou são mais particularizados, como ficou evidente no debate dos grupos focais, contudo não 

constatamos grandes dissensos entre os grupos. 

 Por fim, acreditamos que o estudo das representações sociais de formação pedagógica 

entre os estudantes das licenciaturas contribui para pensarmos sobre essa formação, sua 

influência na prática docente dos futuros professores da educação básica na medida em que 

revela os aspectos evidenciados pelos estudantes sobre este objeto, que durante décadas tem 

sido foco de várias pesquisas no âmbito educacional.  
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O estudo aqui apresentado teve como objetivo apreender as representações sociais da 

formação pedagógica dos estudantes das licenciaturas diversas do Centro de Educação da 

UFPE. Este objetivo foi balizado em intenções específicas, quais sejam: analisar o que leva 

estudantes a procurarem cursos de licenciatura e não somente os de bacharelado; comparar as 

diferenças e semelhanças nas representações sociais dos estudantes das três grandes áreas de 

formação (Ciências Humanas, Saúde e Exatas); analisar se as representações sociais se 

modificam ao longo do processo formativo dos estudantes, bem como examinar se há 

diferenças entre as representações de formação pedagógica dos alunos com experiência na 

docência frente aqueles que ainda não assumem a função de professor na Educação Básica.  

Como categorias teóricas discutimos a Formação pedagógica (dando ênfase ao seu 

significado com um corpo de conhecimentos em educação capaz de subsidiar o futuro 

professor das diferentes licenciaturas para lidar com o fenômeno educacional), assim como 

trabalhamos com as Representações Sociais que, na perspectiva de Moscovici (1978), são 

definidas como constructos psicossociais originários do senso comum, conhecimentos 

produzidos e compartilhados no cotidiano e nas práticas sociais, sistemas de referência que 

nos permitem interpretar o mundo.  As representações dão sentido à realidade social, forjam a 

identidade de um grupo, orientando sua conduta e práticas.  

Os pressupostos que nos orientaram para a realização desta pesquisa indicavam que 

os estudantes dos diferentes cursos de licenciatura compartilhavam de uma representação 

social de formação pedagógica desvalorizada, de segunda categoria, pouco importante ou 

relevante, desconexa com a realidade, utópica e que pouco acrescentava a sua formação 

específica.  Partimos da pressuposição de que para esses estudantes seriam relevantes apenas 

os conhecimentos oriundos das disciplinas de conteúdos específicos do curso. Apoiados e 

nossa experiência de professora, tínhamos a suposição de que o desvalor ou descrédito que na 

maioria das vezes demonstravam para com a formação pedagógica era decorrente da 

desvalorização e desprestígio da profissão docente na sociedade. Os baixos salários pagos aos 

professores e a falta de reconhecimento social seriam talvez as explicações plausíveis para a 

recusa dos jovens à carreira docente, a preferência pelo bacharelado e o descaso para com o 

que se denomina de formação pedagógica. E foi devido a nossa vivência como docente de 

licenciatura, na qual muitas vezes presenciamos o descaso com o ensino e o aprendizado no 

Centro de Educação que entendemos o valor que de uma pesquisa fundada no aporte das 

representações sociais poderia ajudar a esclarecer esses pressupostos.  Ressaltamos que fomos 

em busca das representações por se tratar, como afirma  Sá (1998), de um referencial que 
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permite a apreciação de vários assuntos com temáticas, desde que o objeto social a ser 

pesquisado faça parte das práticas sociais e tenha relevância para o grupo envolvido.  

No geral podemos dizer que a maior parte de nossas suposições ou pressupostos 

iniciais foram confirmados. Os resultados apontaram que as representações sociais de 

formação pedagógica dos estudantes de licenciaturas diversas estão centradas na 

desvalorização do professor pelas autoridades e sociedade, o que concorre para a persistência 

da dicotomia entre os conteúdos específicos e os pedagógicos na formação do professor. 

Também ganhou centralidade nessa representação a distância ou cisão entre teoria e prática no 

processo formativo. Assim, é possível afirmar que, a despeito de tanto debate, reformas legais 

e curriculares não se têm conseguido afetar por inteiro ou romper com a dimensão simbólica 

do que seja formação pedagógica para os estudantes. Persiste o que consideramos um dos 

principais problemas da formação de professores nas licenciaturas, a fragmentação da base da 

formação em dois blocos de disciplinas, justapostos e isolados entre si. Esses resultados 

também foram ressaltados em estudos de Pereira (2006); Guimarães (2004); Gatti (2009); 

Lüdke (1994); Amaral e Oliveira (2008); Oliveira (2000); Melo (2002); Brzezinski (1992); 

Pereira (2006) entre outros.  

Contudo, como a representação tem seu caráter dinâmico, o estudo sinaliza para 

algumas variações ou modificações dessas representações. Em alguns casos a formação 

pedagógica foi reconhecida pelos licenciandos iniciantes das áreas de saúde e exatas, por sua 

importância como capaz de favorecer ou contribuir para uma prática docente de maior 

qualidade, focada no desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Esse aluno, de que falam os 

futuros professores, não é abstrato, mas situado num contexto social e possui conhecimentos a 

serem considerados pelo professor na escola básica. Os resultados também revelaram que a 

formação pedagógica proporciona a conscientização do papel político do professor assume 

perante a sociedade, algo representado mais ou menos como um estímulo ao engajamento 

desse profissional nos movimentos em prol da valorização e profissionalização do magistério. 

Os dois instrumentos de recolha dos dados utilizados nesta pesquisa, a Associação 

Livre de Palavras e os Grupos Focais, nos deram condições de responder, mesmo que 

provisoriamente, as nossas perguntas iniciais.  

Em relação à preocupação acerca de como os estudantes das licenciaturas diversas 

veem e pensam a formação pedagógica desenvolvida no CE, os resultados decorrentes da 

associação livre de palavras indicaram uma representação social de formação pedagógica 

diretamente vinculada à educação. Nas evocações e justificativas dos estudantes a formação 

pedagógica aparece como um processo através do qual o futuro professor tem acesso às 
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ferramentas para trabalhar os conteúdos específicos com seus alunos. Essa formação 

pedagógica está associada ao processo de aprender a ensinar e ao bom desempenho 

profissional, aquele capaz de interferir positivamente para mudar a realidade social. 

 Percebemos ainda que os estudantes, principalmente os que ingressaram mais 

recentemente nos cursos de licenciatura, apresentam discreta mudança de sua representação 

quando comparados ao grande grupo pesquisado. Em suas evocações e justificativas 

ultrapassam o limite do aprender a ensinar, referem-se à  ampliação dos conhecimentos mais 

gerais da educação, o estímulo à  criticidade dos futuros  alunos, mais reflexão sobre o caráter 

político da educação e  profissão docente e parecem mais incisivos nas referências que fazem 

a necessidade de inserção do futuro professor na luta pela valorização e reconhecimento 

profissional.  

No que tange à procura por um curso de licenciatura, nosso segundo questionamento, 

os resultados da associação livre, revelaram que, para alguns dos estudantes, essa busca 

decorre do interesse pela área educacional, do desejo de ser professor. Enfatizamos que este 

foi o principal motivo apontado pelos estudantes, seguido pelo interesse na área específica do 

curso. Para outros estudantes a escolha se dá devido à oportunidade de colocação no mercado 

profissional, e chegaram a admitir que não falta trabalho para professor.   

Já outros estudantes que não cursam o bacharelado justificam a escolha pelo curso de 

licenciatura pela facilidade de ingresso na universidade e não oferta de bacharelado na área. 

Na nossa leitura, a escolha com base nesse critério interfere e influencia a construção das 

representações sociais de formação pedagógica e, de certa forma, explica porque, para uns, 

essa formação é importante (está atrelada à compreensão da educação, papel social e político 

do professor), enquanto que, para outros, ela é representada como utópica, fora da realidade, 

chata e cansativa. 

 A pesquisa também revelou que o avanço na formação pedagógica e a experiência 

educacional que vão adquirindo, seja como docente, estagiário ou bolsista, contribuem para a 

construção de uma representação social mais positiva e de reconhecimento do valor da 

formação pedagógica. Segundo o que foi apreendido das evocações e justificativas, os saberes 

pedagógicos passam a ter mais sentido, pois estabelecem mais conexão do que é visto na 

teoria com a realidade prática.  Os alunos que já atuam na área educacional ressaltam a 

importância da formação pedagógica para a elaboração do planejamento de suas aulas, 

sequências didáticas, atuação junto aos alunos, além de estimular a reflexão sobre as questões 

sociais que envolvem o contexto educacional. 
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Os resultados decorrentes da discussão realizada com os estudantes nos grupos focais 

confirmam as representações sociais manifestas nas evocações livres e acrescentam novos 

elementos que merecem destaque em nossa pesquisa. Um desses elementos que aparece 

fortemente arraigado às representações sociais de formação pedagógica relaciona-se à 

convivência com a pluralidade. Os estudantes destacam o relacionamento entre diferentes 

cursos que estabelecem nas disciplinas pedagógicas oferecidas pelo CE. Essa convivência é 

vista como positiva pelos estudantes que associam essa interlocução e troca com estudantes de 

outros cursos à possibilidade de vivenciarem a interdisciplinaridade no processo formativo. 

Para eles, o relacionamento contribui para aumentar os conhecimentos sobre outras áreas e 

para troca de experiências com outras pessoas.  

No entanto, os estudantes revelam preocupação e até contestam a forma, a 

organização e distribuição dos alunos nas turmas das disciplinas pedagógicas. A interlocução 

entre cursos que, para eles é salutar, não parece ser algo inerente ao projeto pedagógico do 

CE. Embora não explicitem, parecem reconhecer que essa distribuição é aleatória, não tem a 

intencionalidade de favorecer a interdisciplinaridade. Uma prática burocrática centrada no 

atendimento e disponibilização de turmas, o que implica a falta de aproveitamento dessa 

pluralidade pelos professores e estudantes, ao ponto de alguns se sentirem perdidos no meio 

dessa diversidade. Assim, admitimos que os achados deste estudo contribuam para que a 

formação pedagógica nas licenciaturas venha a ser mais bem qualificada e fortalecida. Para 

isso sugerimos um repensar dessa formação pedagógica de maneira a aproveitar a troca de 

experiências, proporcionando uma maior interação e interdisciplinaridade, princípio tão 

defendido, mas tão pouco praticado.  Chamamos atenção das instituições formadoras para a 

necessidade de um olhar mais acurado e crítico para os seus projetos e práticas pedagógicas.  

Os resultados dos grupos focais também nos proporcionaram identificar e explicitar 

as diferenças nas representações sociais de formação pedagógica dos estudantes das três 

grandes áreas de formação. Em linhas gerais os resultados não evidenciam grandes diferenças 

nessas representações sociais dos três grupos pesquisados.  

Entretanto, ao contrário do que pressupomos, constatamos um sentimento de maior 

acolhimento e valorização da formação pedagógica por parte dos estudantes das áreas de 

saúde e exatas.  Durante a discussão nos grupos focais, esses estudantes destacaram a atuação, 

os modos de ensinar dos professores e tratamento dispensado aos alunos que é bem 

diferenciado do que vivenciam em seus centros de formação específica.  Referiram-se aos 

professores das áreas de exatas e saúde como pessoas individualistas e pouco preocupadas 

com a aprendizagem do aluno.  
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 Os estudantes das humanidades, por sua vez, apresentaram uma representação social 

de formação pedagógica associada à crítica de sua qualidade. Referiram-se à falta de atenção 

e responsabilidade dos professores para com a aprendizagem dos alunos, conteúdos e 

disciplinas repetitivas, falta de sintonia entre os conteúdos das disciplinas assumidas pelos 

professores nos diferentes turnos e períodos, além de faltas e atrasos desses profissionais.  

O que depreendemos dos resultados foi que, por estarem mais distantes das 

discussões relacionadas à educação e humanização, os estudantes das áreas de saúde e exatas 

demonstraram ter incorporado esse novo ao já conhecido sobre o ser professor.  Pareceu 

objetivado para eles a formação pedagógica articulada à educação, sua realidade, perspectivas 

e fragilidades.  Eles demonstraram reconhecer que o professor deve considerar a realidade 

social dos alunos das escolas públicas e privadas, adequando os conteúdos das disciplinas e 

metodologias aos contextos escolares.  

Já os alunos das humanidades, talvez por estarem mais próximos das questões 

políticas que envolvem a educação, representam a formação pedagógica de maneira mais 

negativa. Deram ênfase a elementos que mais desqualificam do que elevam essa formação.   

Esta pesquisa sinaliza, portanto, para a necessidade de se construir canais mais 

efetivos de comunicação entre os cursos de maneira a articular o específico e o pedagógico, 

tão defendidos e ao mesmo tempo tão distantes. Persiste, embora com menor intensidade, em 

sua essência o tradicional esquema (3 + 1) de formação de professores ao qual se referia 

Sheibe (1983). No início da década a autora afirmava “sobre uma base substancial de 

conteúdo específico, acrescenta-se uma ‘complementação pedagógica’ e a desintegração entre 

estas duas áreas continua a existir”. O quadro pouco se modificou ao longo dessas três 

décadas. As dificuldades, sobretudo de articulação teoria e prática, reclamadas pelos 

estudantes, expressam contradições, conflitos, ambiguidades e tensões no campo da formação 

docente. 

 Os achados da presente investigação sugerem, também, maiores investimentos na 

formação pedagógica das licenciaturas, através de iniciativas institucionais que visem a uma 

maior valorização do ensino na universidade. Um ensino que venha a favorecer o 

desenvolvimento das competências necessárias à docência na Educação Básica. 

Reconhecemos que esta pesquisa pode contribuir para a análise e um repensar da 

formação pedagógica nas licenciaturas, a fim de que se possa compreender essa formação sob 

o olhar dos estudantes. Reiteramos o valor deste estudo por admitirmos que qualquer 

iniciativa de mudança da formação de professores nas licenciaturas deve levar em conta que, 

entre os conhecimentos científicos adquiridos e as práticas de formação cotidianas, entre 
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instituições e seus agentes, situam-se poderosos mediadores: as representações sociais e elas 

orientam as ações cotidianas dos sujeitos. 

Ao longo deste trabalho evidenciamos como explicam e o que sentem um dos sujeitos 

mais importantes do processo formativo na licenciatura. Esses achados, não podem ficar 

como “letras mortas” nas páginas desta dissertação. Mas devem, no mínimo, suscitar 

reflexões sobre o papel da formação para a construção  de uma escola básica de qualidade. 

Por fim, admitimos, ainda, que esta pesquisa não se encerra com os seus achados, uma 

vez que as discussões sobre formação pedagógica e de professores são complexas e requerem 

avaliações constantes e por ser as representações sociais dinâmicas, processuais e 

historicamente situadas. Neste sentido compreendemos que o estudo deve ser revisitado, 

explorado e aprofundado através de outros trabalhos que visem trazer elementos que venham 

a contribuir para a melhoria da formação pedagógica dos professores. 

 Sugerimos, desta forma, estudos que busquem aprofundar as implicações da 

pluralidade de cursos e interlocução entre os estudantes das diferentes áreas através de estudos 

etnográficos; pesquisas que possam aprofundar a construção de representações sociais e suas 

interferências nas práticas sociais dos professores licenciados que atuam na educação básica; 

além de investigações de cunho colaborativo que envolvam e favoreçam o trabalho mútuo 

entre os diversos centros e faculdades de modo de apontar alternativas que superem a  

dicotomia  entre o específico e pedagógico na formação dos licenciandos.  
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APÊNDICE A 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - CENTRO DE EDUCAÇÃO  - 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Título da pesquisa: Formação Pedagógica nos cursos de licenciatura: as representações 
sociais dos estudantes  

Responsáveis: Viviane Cordeiro Gomes (Mestranda) e profa. Laêda Bezerra Machado 
(Orientadora) 

TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 
Escreva as cinco primeiras palavras (somente palavras) que vêm, imediatamente à lembrança, 
quando você pensa em sua  formação pedagógica  no curso de  licenciatura. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
Agora, dentre essas cinco palavras que você escreveu, escolha a que considera a mais 
importante e justifique o porquê dessa escolha: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
QUESTIONÁRIO SÓCIOECONOMICO 

Dados gerais sobre o participante e sua formação. 

 
Em qual curso de licenciatura você está matriculado na UFPE? 

______________________________________________________________________ 

Informe o período e turno do curso em que você está matriculado em 2012.1. 

____________________________________________________________________ 
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Gênero: (   ) masculino (   ) feminino                           Idade: __________________ 

Estado civil: (   ) solteiro (   ) casado (   ) outro  

Bairro em que reside: ____________________________ Cidade__________________ 

Você exerce alguma atividade profissional? (    )    SIM      (   )   NÃO 

 Se respondeu sim, escreva qual: ___________________________________________ 

Caso seu exercício profissional seja na área de educação, indique o tempo de atuação: 

 (   ) menos de 1 ano  (   ) 1 a 5 anos  (   ) mais de 5 anos 

 

Informe o tipo de escola em que cursou a Educação Básica:  

(   ) toda em escola pública     (   ) toda em escola privada 

 (   ) parte em escola pública, parte em escola privada                (   ) outro tipo de escola 

Grau de Instrução do pai: (   ) analfabeto  (   ) ensino fundamental  (   ) ensino médio           

(   ) ensino superior  (   ) pós-graduação 

Grau de Instrução da mãe: (   ) analfabeta  (   ) ensino fundamental  (   ) ensino médio          

(   ) ensino superior  (   ) pós-graduação 

Pedimos sua gentileza de explicitar as razões que lhe levaram a escolher o curso de 

Licenciatura na UFPE. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Agradecemos sua colaboração e comunicamos que o sigilo das informações oferecidas 
por você, através deste questionário será resguardado.  
 
 
Caso você deseje colaborar com a segunda fase desta pesquisa, gostaríamos que indicasse 
abaixo os seus contatos (telefone e e-mail)  
 
Telefone:____________________ 
E-mail: ______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
 

Palavras Evocadas no Teste de Associação Livre de Palavras 
 

PALAVRA f PALAVRA f 

Abertura 1 Graduação 1 

Absurda 1 Gramática 1 

Acreditar 1 Guiar 1 

Adaptação 1 Habilidade 2 

Ajudar 1 História 2 

Aluno 11 Humanização 4 

Amizade 1 Humildade 1 

Amor 12 Ideal 1 

Analisar 1 Ideias 1 

Análise 1 Importante 2 

Andragogia 1 Impotente 1 

Aperfeiçoamento 1 Inadequado 1 

Aprender 13 Inclinação 1 

Aprendizado 3 Incompleta 2 

Aprendizagem 22 Independência 1 

Aprimoramento 2 Inexperiência 1 

Aprimorar 1 Infadonho 2 

Aprofundamento 1 Informação 4 

Aptidão 2 Iniciativa 1 

Arte 2 Início 1 

Assalariado 1 Inovação 1 

Assistência 1 Inovar 1 

Associar 1 Insatisfatória 1 

Assuntos 1 Instrução 2 

Atenção 3 Insuficiência 1 
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Atitude 1 Integração 1 

Aula 6 Interação 6 

Autocontrole 1 Interdisciplinaridade 1 

Avaliação 2 Interessante 1 

Brasil 2 Interrelações 1 

Calcular 1 Intruir 1 

Cansaço 1 Inútil 1 

Cansativo 2 Inutilidade 1 

Capacitação 3 Lecionar 1 

Carência 1 Leitura 10 

Carreira 1 Liberdade 2 

CE 2 Licenciar 1 

Certeza 1 Limitação 1 

Chato 3 Limitante 1 

Cidadania 1 Língua 1 

Circunstâncias 1 Linguagem 1 

Cognição 2 Literatura 1 

Colégio 1 Livros 1 

Começo 1 Luta 2 

Compartilhamento 1 Magistério 1 

Competência 6 Masoquismo 1 

Compreender 3 Matemática 1 

Comprometimento 5 Material 1 

Compromisso 5 Mediador 1 

Conceito 1 Medo 1 

Condicionamento 1 Metodologia 7 

Condução 1 Métodos 2 

Conduta 1 Militância 1 
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Conduzir 1 Modelagem 1 

Conflito 1 Modelo 1 

Confrontação 1 Modificar 2 

Conhecimento 32 Monótono 2 

Consciência 2 Moral 1 

Conscientização 1 Motivação 1 

Conscientizar 1 Mudança 7 

Construção 6 Música 1 

Construir 1 Necessário 3 

Construtivismo 1 Necessidade 1 

Conteúdo 2 Objetivo 2 

Continuidade 2 Obstáculos 1 

Contradição 1 Opção 2 

Contribuir 1 Opinião 1 

Coragem 2 Oportunidade 3 

Corresponder 1 Organização 3 

Credibilidade 1 Orientação 1 

Crescer 1 Ousadia 1 

Crescimento 1 Paciência 16 

Crianças 1 Paixão 1 

Criatividade 1 Paradigmas 1 

Criticidade 3 Parâmetros 1 

Cuidado 2 Participação 1 

Cultura 3 Passageira 1 

Currículo 5 Pedagogia 3 

Curta 2 Pedagógico 1 

Debates 2 Permutação 1 

Dedicação 20 Perseverança 6 
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Deficiente 3 Persistência 3 

Desafio 2 Pertinente 1 

Desânimo 1 Pesquisa 2 

Desarticulado 1 Piaget 2 

Descaso 1 Pilar 1 

Descoberta 2 Planejamento 3 

Desconectado 1 Política 3 

Descontextualizado 1 Ponte 1 

Descontração 1 Possibilitar 1 

Desempenho 1 Potencialidades 1 

Desencantamento 1 Prática 3 

Desenvolvimento 8 Prazer 2 

Desestímulo 1 Preconceito 1 

Desgastante 1 Preparação 3 

Desprendimento 1 Preparo 2 

Desproporcional 1 Prioritária 1 

Determinação 2 Processo 2 

Didática 25 Professor 18 

Diferencial 1 Professorado 1 

Dificuldade 7 Profissão 2 

Dinâmica 3 Profissional 3 

Dinheiro 6 Profissionalismo 2 

Direcionamento 2 Proposta 1 

Diretório 1 Prova 1 

Disciplina 4 Psicologia 7 

Discussão 1 Qualidade 1 

Docência 3 Qualificação 4 

Dom 1 Quântica 1 
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Dor 1 Química 1 

Doutorado 1 Raiva 1 

Dureza 1 Realização 5 

Educação 63 Reciclar 1 

Educador 5 Reciprocidade 2 

Educar 7 Reconhecimento 2 

Empatia 2 Reflexão 8 

Empenho 1 Relacionamento 1 

Empoderamento 1 Relatividade 1 

Emprego 6 Remuneração 1 

Enfadonho 1 Rentabilidade 1 

Engajamento 1 Repassar 1 

Engessada 1 Respeito 8 

Ensinamento 2 Responsabilidade 14 

Ensinar 10 Revolucionar 1 

Ensino 25 Sabedoria 2 

Envolvimento 1 Saber 7 

Esclarecimento 2 Saberes 4 

Escola 13 Sacal 1 

Escolha 3 Sacerdócio 1 

Esforço 8 Salário 2 

Esperança 4 Satisfação 2 

Esportes 1 Segunda 2 

Essencial 2 Seminários 2 

Estático 1 Sensibilidade 1 

Estatística 1 Seriedade 1 

Estímulo 1 Sociedade 2 

Estresse 2 Solução 1 
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Estrutura 1 Solucionar 1 

Estruturação 1 Sonho 2 

Estruturalismo 1 Sono 1 

Estudante 2 Subestimada 1 

Estudar 3 Sucesso 2 

Estudo 7 Superação 2 

Ética 5 Técnica 3 

Evolução 1 Tempo 2 

Evoluir 1 Tentativa 1 

Excelência 1 Teorias 4 

Excessivo 1 Textos 3 

Excrecência 1 Título 1 

Execução 1 Tolerância 1 

Experiência 3 Totalidade 1 

Faculdade 1 Trabalho 8 

Fantasia 1 Tradicional 1 

Férias 1 Transfomar 2 

Ferramentas 1 Transformação 4 

Filosofia 3 Transformador 1 

Foco 1 Transição 1 

Força 1 Transmissão 2 

Formação 23 Troca 3 

Freire 1 Ultrapassado 2 

Frustração 1 Universidade 1 

Funcionalismo 1 Utopia 2 

Fundamentação 1 Vaga 1 

Fundamental 1 Visão 2 

Fundamentos 2 Vocação 4 
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Futuro 7 Vontade 3 

Garra 1   
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APÊNDICE C 
 

Palavras Resultantes após Aproximação Semântica 
 

PALAVRA f PALAVRA f 
Abertura 1 Gramática 2 

Absurda 1 História 2 

Acreditar 1 Humanização 4 

Adaptação 1 Humildade 1 

Aluno 13 Ideal 1 

Amizade 1 Ideias 1 

Amor 13 Inadequado 9 

Analize (análise) 2 Independência 1 

Andragogia 1 Inexperiência 1 

Aprender 16 Informação 7 

Aprendizagem 22 Iniciativa 2 

Aprimoramento 5 Inovação 2 

Aprofundamento 1 Interação 16 

Arte 2 Interdisciplinaridade 1 

Assalariado 1 Interessante 1 

Associar 1 Inutilidade 2 

Atenção 6 Leitura 10 

Aula 6 Liberdade 2 

Avaliação 2 Licenciar 1 

Brasil 2 Linguagem 1 

Calcular 1 Literatura 1 

Cansativo 14 Livros 1 

Capacitação 3 Masoquismo 1 

Carência 1 Matemática 1 

Carreira 1 Material 1 
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CE 2 Mediador 2 

Certeza 1 Medo 1 

Cidadania 1 Metodologia 16 

Circunstâncias 1 Militância 1 

Cognição 2 Modelo 1 

Começo 2 Moral 1 

Competência 6 Motivação 2 

Comprometimento 12 Mudança 16 

Conceito 1 Música 1 

Condicionamento 1 Necessária 10 

Conduta 1 Objetivo 2 

Conflito 1 Obstáculos 1 

Conhecimento 32 Opção 3 

Conscientizar 4 Opinião 1 

Construção 7 Oportunidade 3 

Construtivismo 1 Organização 3 

Continuidade 2 Orientação 1 

Contradição 1 Ousadia 1 

Contribuir 2 Paciência 17 

Coragem 2 Paradigmas 1 

Corresponder 1 Passageira 1 

Credibilidade 1 Pedagogia 4 

Crianças 1 Permutação 1 

Criatividade 1 Perseverança 13 

Criticidade 3 Pertinente 1 

Cultura 3 Pesquisa 2 

Currículo 5 Piaget 2 

Debates 4 Pilar 1 
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Dedicação 31 Planejamento 3 

Deficiente 13 Política 3 

Desafio 2 Potencialidades 1 

Descoberta 2 Prática 3 

Descontração 1 Prazer 4 

Desempenho 1 Preconceito 1 

Desenvolvimento 12 Preparo 5 

Desestímulo 2 Prioritária 1 

Desprendimento 1 Professor 20 

Desproporcional 1 Profissão 2 

Didática 25 Profissionalismo 5 

Diferencial 1 Proposta 1 

Dificuldade 7 Prova 1 

Dinâmica 3 Psicologia 7 

Dinheiro 10 Qualidade 2 

Direcionamento 5 Qualificação 4 

Disciplina 4 Quântica 1 

Doutorado 1 Química 1 

Dureza 2 Raiva 1 

Educação 63 Realização 7 

Educador 5 Reconhecimento 2 

Empatia 2 Reflexão 8 

Empoderamento 1 Relatividade 1 

Emprego 14 Repassar 1 

Engajamento 1 Respeito 8 

Ensino 45 Responsabilidade 14 

Escola 14 Revolucionar 1 

Escolha 3 Sabedoria 2 
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Esperança 4 Saber 14 

Esportes 1 Segunda 2 

Estatística 1 Seminários 2 

Estresse 2 Sensibilidade 1 

Estruturação 2 Sociedade 2 

Estruturalismo 1 Solucionar 2 

Estudar 10 Subestimada 2 

Ética 5 Superação 2 

Excessivo 1 Tempo 2 

Excrecência 1 Tentativa 1 

Execução 1 Teorias 4 

Experiência 3 Textos 3 

Faculdade 1 Título 1 

Férias 1 Tolerância 1 

Ferramentas 1 Totalidade 1 

Filosofia 3 Transição 1 

Foco 1 Transmissão 2 

Formação 23 Universidade 1 

Freire 1 Utopia 7 

Funcionalismo 1 Visão 2 

Fundamentos 2 Vocação 11 

Futuro 7 Vontade 3 

Graduação 1   
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APÊNDICE D 

Palavras escolhidas como de maior importância para os participantes. 

Palavras f Palavras f 
Educação 24 Tolerância 1

Didática 9 Empoderamento 1

Conhecimento 8 Música 1

Responsabilidade 6 Totalidade 1

Amor 5 Repassar 1

Ensino 5 Cidadania 1

Deficiente 4 Iniciativa 1

Aprender 4 Analize (análise) 1

Aprendizagem 4 Começo 1

Qualificação 3 Reconhecimento 1

Educador 3 Contribuir 1

Competência 3 Estruturação 1

Construção 3 Piaget 1

Inadequado 3 Inutilidade 1

Dinheiro 3 Gramática 1

Vocação 3 Superação 1

Desenvolvimento 3 Empatia 1

Comprometimento 3 Descoberta 1

Mudança 3 Escolha 1

Interação 3 Política 1

Dedicação 3 Planejamento 1

Pesquisa 2 Criticidade 1

Sociedade 2 Experiência 1
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Vontade 2 Prazer 1

Conscientizar 2 Esperança 1

Debates 2 Pedagogia 1

Dificuldade 2 Ética 1

Utopia 2 Profissionalismo 1

Necessária 2 Direcionamento 1

Perseverança 2 Currículo 1

Aluno 2 Preparo 1

Paciência 2 Aula 1

Professor 2 Realização 1

Formação 2 Futuro 1

Metodologia 2 Informação 1

Independência 1 Psicologia 1

Circunstâncias 1 Reflexão 1

Literatura 1 Leitura 1

Abertura 1 Estudar 1

Diferencial 1 Escola 1

Potencialidades 1 Cansativo 1

Aprofundamento 1 Saber 1

Modelo 1 Emprego 1

Acreditar 1 Passageira 1

 


