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RESUMO 

 

Nesta investigação, analisamos o conteúdo e a organização da representação social sobre o 

objeto formação de professores, construída pelos professores de licenciatura da Universidade 

Federal do Piauí (Ufpi), entendendo tal representação articulada aos habitus docentes desses 

formadores de professores, o que remete a considerações sobre a posição que ocupam na 

estrutura do campo acadêmico nacional e do subcampo da formação de professores.Para isso, 

buscamos: a) evidenciar as propriedades do lugar em que atuam os formadores – a  Ufpi, 

como agência daqueles campo e subcampo; b) compreender quem são os formadores, ou seja, 

apreender os habitus docentes dos mesmos tendo em vista sua origem, trajetória social e a 

especificidade de suas posições no campo e subcampo analisados e c) conhecer o que pensam 

sobre seu objeto de trabalho, isto é, identificar e articular o  conteúdo e organização da 

representação social analisada com suas propriedades de agentes do campo e subcampo.  A 

pesquisa cinge-se aos cursos de licenciatura específica do Campus “Ministro Petrônio 

Portella”, de Teresina (PI), e foi aplicada a 134 professores de licenciaturas desse Campus. A 

coleta de dados junto aos participantes se deu no segundo período de 2008 e no primeiro de 

2009.  O ponto de partida do estudo é a constatação de que a reforma das licenciaturas da 

Ufpi, determinada pela legislação e  adotada nessa Instituição em 2005, pouco alterou a 

situação anterior. Compreendemos a Ufpi - e suas estruturas de formação de professores - 

como instituição formadora, circunscrita pelo campo acadêmico nacional e pelo subcampo da 

formação de professores.  Deste último, inventariamos algumas de suas propriedades, para 

evidenciar que se trata de um subcampo acadêmico em processo de construção. Enfatizamos a 

divisão desse subcampo, que separa os formadores em dois subgrupos - os que se dedicam à 

formação específica nos conteúdos e aqueles especializados na formação pedagógica - 

colocados em posição antagônica e disputando o poder simbólico de impor o significado e o 

sentido da formação de professores nas licenciaturas. Visando à compreensão do problema, 

buscamos os modelos que estão na raiz da construção da Universidade e de seu projeto de 

formação de professores nas licenciaturas, para esclarecer as matrizes em que se ancora a 

representação social pesquisada. O referencial teórico articula os aportes de Moscovici, a 

teoria das representações sociais, e de Bourdieu, com os conceitos que compõem sua 

praxiologia, como habitus, campo social, capital, poder simbólico e outros, bem como de seus 

intérpretes e continuadores, como Domingos Sobrinho. Da literatura sobre universidade e 

formação de professores, recorremos a Dermeval Saviani, Luiz Antônio Cunha, Maria Isabel 

da Cunha e Mirian Jorge Warde, além de outros. Adotamos procedimentos 

plurimetodológicos, combinando técnicas associativas, adequadas ao acesso às representações 

sociais, e uma técnica clássica, um questionário sobre habitus docentes. O pressuposto é de 

que os docentes constroem diferentes representações sociais do objeto formação de 

professores por força das distintas posições que ocupam na estrutura do campo acadêmico e 

do subcampo da formação de professores. As posições alcançadas no campo e subcampo são 

devidas a diferenças na origem e trajetória social desses agentes, que, portanto, têm diferentes 

habitus docentes a partir dos quais constroem sua representação social sobre seu objeto de 

trabalho. Evidenciamos que os habitus docentes e a representação social de dois subgrupos, 

identificados pela pertença a diferentes dimensões da formação de professores nas 

licenciaturas, têm semelhanças e, também, diferenças. Estas permitem sustentar que os 

sujeitos são detentores de distintos habitus docentes que engendram práticas diferentes, lutas, 

tensões e conflitos em torno do sentido de formação de professores. 

 

Palavras-chave: Praxiologia. Campo Acadêmico. Subcampo da Formação de Professores. 

Habitus. Representação Social. Formadores de Professores. 



 

 

ABSTRACT 

 

At this investigation it was analyzed the content and the organization of the social representation on 

the object teachers education, built by teachers of degree courses from Universidade Federal do 

Piauí(Ufpi), understanding such representation articulated to the teaching habitus of these educators 

of teachers, what takes under consideration the position that they hold in the structure of the national 

field and in the subfield of teachers education. For that, it is searched: a) to emphasize the properties 

of the place in which the trainers act – Ufpi as the office of those field and subfield; b) to understand 

who are the trainers, that is, to grasp the teaching habitus of the trainers with a view of its origin, 

social trajectory and the specifics of their position in the analyzed field and the subfield and c) to 

know what they think about their work object, that is, identify and articulate the content and the 

organization of the social representation analyzed with their properties of field and subfield agents. 

The research includes the specific degree courses of the Campus “Ministro Petrônio Portella”, from 

Teresina(PI), and it was applied to 134 professors of degree courses from this Campus. The data 

collect joined to the participants happened on the second period of 2008 and on the first semester of 

2009. The starting point of the study is the corroboration that the reform of Ufpi degree courses, 

determined by the legislation and stablished at this Institution in 2005, altered a little the previous 

situation. It is comprehended that Ufpi – and its structures of teachers education – as a trainer 

institution, is limited by the national academic field and by the subfield of teachers education. From 

this last one, it was listed some of its properties, to show that it is about an academic subfield in 

construction process. It is emphasized division of the subfield, that separates the trainers into two 

subgroups –  the ones who dedicate themselves to the specific education on the contents and those 

ones who are specialized on pedagogical education – placed in antagonistic position and competing 

by the symbolic power of imposing the meaning and the sense of the teachers education in the 

degree courses. To understand the comprehension of the problem, it is searched for the models that 

are in the root of the construction of the University and its project of teachers education in the 

degree courses, to clarify the matrixes in which the social representation searched is stablished. The 

theoretical referential articulates the contributions of Moscovici, the theory of social representations, 

and of Bourdieu, with the concepts that compose its praxeology, as habitus, social field, capital, 

symbolic power and others, as well as their interpreters and continuators, as Domingos Sobrinho. 

From the literature about the university and teachers education, it was used Dermeval Saviani, Luiz 

Antônio Cunha, Maria Isabel da Cunha and Mirian Jorge Warde, besides others. Pluri-

methodological procedures were adopted, combining associative techniques adjusted to the access 

to the social representations, and a classic technique, a questionnaire about teaching habitus. The 

condition is that the teachers build different social representation of the object teachers education 

because of the distinct positions that they occupy in the structure of the academic field and the 

subfield of the teachers education. The reached positions in the field and subfield are due to the 

differences in the origin and social trajectory of these agents, who, therefore, have different teaching 

habitus from which they build their social representation about their work object. It is highlighted 

that the teaching habitus and the social representation of two subfields, identified by the belongings 

to different dimensions of the teachers education in the degree courses, they have similarities and, 

also, differences. These ones permit to support that the subjects are holders of distinct teaching 

habitus that conceive different practices, struggles, tensions and conflicts around the sense of 

teachers education. 

 

Keywords: Praxeology. Academic Field. Subfield of Teachers Education. Habitus. Social 

Representation. Teachers trainers. 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

Dans cette recherche, nous avons analysé le contenu et l'organisation de la représentation sociale de 

l'objet formation de professeurs, construite par les formateurs de professeurs de l'Université Fédérale 

du Piauí (Ufpi), comprenant que cette représentation est articulée aux habitus pédagogiques de ces 

formateurs d'enseignants, ce qui nous rapporte à des considérations sur la position qu'ils occupent dans 

la structure du champ académique national et du sous-champ de la formation de professeurs. Ce 

objectif général se développe en: a) afficher les propriétés dans le lieu où ils opèrent les formateurs – l‟ 

Ufpi, comme agence de ce champ et sous-champ; b) comprendre qui sont les formateurs, à savoir, la 

appréhension des habitus de ces formateurs, ayant en vue leur origine, trajectoire sociale et la 

spécificité de leurs positions sur le champ et sous-champ analysés et c) savoir ce qu‟ils pensent de son 

objet de travail, c'est, nous cherchons à identifier et articuler le contenu et l'organisation de la 

représentation sociale analysée avec les spécificités d'agents du champ et sous-champ. La recherche 

est limitée aux cours de formation des enseignants au Campus "Ministro Petrônio Portella”, de 

Teresina (PI). Elle a été appliqué à 134 formateurs de professeurs de ce Campus. La collecte de 

données auprès des participants s‟est effectuée dans la deuxième période de 2008 et la première de 

2009. Le point de départ de l'étude c‟est le fait que, en dépit de la réforme des cours de formation de 

professeurs de l‟ Ufpi, comme déterminé par la législation et adopté à cette Institution en 2005, peu de 

choses ont changé la situation précédente. Nous comprenons l‟Ufpi - et ses structures de formation des 

enseignants - comme une agence de formation, circonscrite par le champ académique et le sous-

champ de la formation de professeurs. Dans ce dernier domaine, nous avons interrogé certains de ses 

propriétés, à montrer que c'est un sous-champ académique en construction. Nous soulignons la 

division de ce sous-champ, qui sépare les formateurs dans deux sous-groupes - ceux qui sont dédiés à 

la formation spécifique dans les contenus et ceux qui se spécialisent dans la formation pédagogique - 

placés en positions antagonistes qui se font concurrence pour le pouvoir symbolique d'imposer la 

signification et le sens de la formation des enseignants. Afin de comprendre le problème, nous avons 

faites la recherche pour les modèles qui sont à la racine de la construction de l'université et de son 

projet de formation des enseignants, de clarifier les matrices dans qui est ancrée dans la représentation 

sociale étudié. Le cadre théorique énonce les apports de Moscovici, avec la théorie des représentations 

sociales, et de Bourdieu, avec les concepts qui composent sa praxéologie, comme habitus, champ 

social, capital, pouvoir symbolique et d'autres, ainsi que leurs interprètes, entre lesquels nous signalons 

Domingos Sobrinho. De la littérature sur l'université et la formation de professeurs, nous avons utilisé 

les oeuvres de Dermeval Saviani, Luiz Antônio Cunha, Mirian Jorge Warde et d'autres. Nous avons 

adopté des procédures pluriméthodologiques, combinant techniques associatives adequates à l'accès 

aux représentations sociales, et une technique classique, un questionnaire sur les habitus pedagogiques 

des sujets. Nous  supposons que les formateurs construisent des différentes représentations sociales de 

l'objet formation de professeurs en vertu des différentes positions qu'ils occupent dans la structure du 

champ académique et du sous-champ de la formation de professeurs. Les positions atteintes dans ces 

structures sont dues aux différences dans l'origine et trajectoire social de ces agents, ayant des 

différents habitus pédagogiques a partir desquels ils construisent leur représentation sociale sur l‟objet 

de leur travail. Nous avons constaté que les habitus des formateurs de professeurs et la représentation 

sociale des deux sous-groupes, identifiés par l‟appartenance aux différentes dimensions de la 

formation de professeurs en cours, ont des similitudes et aussi des différences. Ces dernières nous 

permettent de soutenir que les sujets sont porteurs d‟habitus pédagogiques distincts qui engéndrent des 

différentes pratiques, des luttes, des tensions et des conflits autour du sens de la formation de 

professeurs.  

 

Les mots clés : Praxéologie. Champ Social. Sous-champ de la Formation de Professeurs. Habitus. 

Représentation Sociale. Formateurs de Professeurs. 
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INTRODUÇÃO 

 

 I - Problemática e objeto de pesquisa  

Desenvolvemos, neste trabalho, um estudo sobre a representação social de professores 

de cursos de licenciatura sobre seu objeto de trabalho, a formação de professores. Trata-se dos 

docentes que atuam nas licenciaturas da Universidade Federal do Piauí (Ufpi), no Campus 

“Ministro Petrônio Portella”, da cidade de Teresina, os quais têm entre suas principais 

responsabilidades profissionais formar o futuro professor da educação básica.  

Quando perguntamos sobre a representação social de um objeto para um grupo, 

interrogamos sobre o sentido que esse grupo constrói para tal objeto. Isso porque, na vida 

cotidiana dos coletivos, por mais escolarizados e especializados que sejam, o que orienta sua 

prática é a representação social desse objeto que eles constroem para si, que pode ser muito 

diferente das construções da ciência e da filosofia para esse mesmo objeto. Portanto, a 

representação social é uma importante mediação a ser considerada se queremos compreender 

por que e como pensam os grupos sociais. Todavia, a pergunta não encontra sua resposta mais 

completa se não interrogarmos acerca das condições materiais e simbólicas em que tal 

representação é construída. Então a questão se prolonga para abarcar outra, sobre a inserção 

social dos sujeitos que representam aquele objeto, tendo em vista que o mundo social é um 

espaço de posições hierarquizadas. Daí a pergunta de partida neste trabalho: que 

representação social sobre o objeto formação de professores constroem os docentes de 

licenciatura da Ufpi, tendo em vista sua inserção social no espaço acadêmico?  

A condição imediata a que se deve o presente trabalho é nossa experiência profissional 

como professora da Ufpi, no Centro de Ciências da Educação, onde tivemos uma dupla 

inserção em seus dois Departamentos voltados para a formação pedagógica do professor, 

experiência essa acumulada durante quase duas décadas de trabalho. Inicialmente, como 

professora de Filosofia da Educação, no Departamento de Fundamentos da Educação, e, 

depois, como professora de Prática de Ensino de Filosofia, no Departamento de Métodos e 

Técnicas de Ensino. Essa condição nos permitiu vivências e observações, no interior do 

processo de formação de professores, que nos impulsionaram a refletir sobre o tema da 

formação de professores na universidade, acreditando que, nesse aspecto particular, a 

universidade está em dívida para com a educação básica. Não na visão utilitarista, que 

subordina a instituição universitária e a formação de professores a determinado projeto 
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político, mas no sentido dado por Severino (2003), de que todo esforço de conhecimento 

humano, seja mediado ou autonomizado, mesmo que não passe de mito ou magia, tem uma 

“funcionalidade prática”, uma “[...] intrínseca pragmaticidade, é uma estratégia de ação” 

(2003, p. 32).  

 Como professora de Prática de Ensino de Filosofia, responsável pelo estágio 

supervisionado dos alunos da graduação em Filosofia, acompanhamos a cada período suas 

atividades nas escolas públicas estaduais de ensino médio, de Teresina, e temos nos deparado, 

frequentemente, com licenciandos muito ilustrados quanto ao que pensam os filósofos 

alemães e norte-americanos, todavia, mostram-se entediados e até frustrados quando 

encontram, nas escolas de ensino médio, salas de aula “complicadas”, alunos indisciplinados e 

desinteressados, que não sabem ler, nem escrever, nem pensar, nem abstrair etc., 

evidenciando-se, nesses futuros professores de Filosofia, certa incompreensão sobre a 

natureza do trabalho do professor, que seria exatamente essa, de criar no aluno o estudante. 

A formação e profissionalização de professores no Brasil é um dos 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 50 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, passados
1
. A essa expansão, 

associou-se uma política de inclusão social que encaminhou à escola grandes e heterogêneos 

contingentes de população, antes marginalizados, pressionando por atendimento educacional 

adequado às suas necessidades, distintas daquelas dos filhos da classe média que, até então, 

eram os que tinham acesso à escola. 

Em segundo lugar, transformações sociais, econômicas e políticas verificadas no 

contexto do País, atingindo todas as esferas da atividade humana, também tocaram a escola, 

impondo-lhe que se transformasse para ser capaz de corresponder a tais pressões sociais, 

econômicas e políticas. Esses fatores não apenas têm questionado a escola básica quanto à 

qualidade da educação que oferece como também impactam a universidade, cobrando-lhe 

qualidade na formação de professores que desenvolve, além de quantidade, obviamente.  

                                                 
1
Gatti 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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Por último, ainda focalizando o quadro de fundo do problema de pesquisa, como parte 

das transformações referidas, na intenção de responder às urgências postas, o País adotou 

novas medidas de política educacional e reformou a legislação pertinente, 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, na 

sequência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9.394/96)
2
. 

Em atendimento à LDB e à legislação complementar, emanada principalmente do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), a Ufpi promoveu, nos anos iniciais da primeira 

década do século XXI, uma série de encontros e reuniões de docentes de licenciatura, em 

alguns dos quais tivemos participação, para discutir e definir os princípios e normas da 

Instituição quanto à sua política de formação de professores. Ao cabo dessas discussões, em 

que os participantes disputaram, sobretudo, disciplinas e cargas horárias, em 2005 foi baixada, 

pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, a reforma dos cursos de licenciatura, de modo 

que, pela primeira vez, ao invés de uma série fragmentada de atos normativos tratando do 

processo de formação nas licenciaturas, a Universidade dispunha de um documento legal, 

sistematizado, definindo sua política institucional de formação de professores
3
.  

Contudo, a simples existência do documento formal não sanou qualquer problema que 

houvesse na formação de professores nas licenciaturas da Ufpi, além de atualizar a legislação. 

Dentre esses problemas, ressaltamos um, que vem da gênese desses cursos no Brasil: a cisão 

entre a formação pedagógica e a formação específica do professor, que foi agravada pela 

reforma universitária de 1968. A tal cisão correspondeu uma divisão do trabalho docente de 

formação de professores na universidade que destinou os docentes de formação pedagógica a 

uma espécie de lugar social de baixo prestígio dentro do campo acadêmico, decorrente, seja 

da posição subordinada dos conhecimentos pedagógicos em relação às outras áreas de 

conhecimento, seja porque as licenciaturas são vistas como inferiores aos bacharelados, seja, 

                                                 
2
A legislação pós-LDB que tratou da reforma dos cursos de formação de professores, em nível superior, foi 

produzida do final dos anos 1990 para o início dos anos 2000. Citamos principalmente o Decreto 3.276, de 

06/12/1999, e o Decreto 3.554, de 07/08/2000. Emitidos pelo Conselho Nacional de Educação, citamos: 

Resolução CNE/CP 02/97, de 26/06/1997; Resolução CNE/CP 01/99, de 30/09/1999; Parecer CNE/CP 

009/2001; Parecer CNE/CP 027/2001; Parecer CNE/CP 028/2001; Parecer CNE/CP 21/2001; Resolução 

CNE/CP 1/2002 e Resolução CNE/CP 2/2002. Cada licenciatura específica, também, teve seu Parecer e 

Resolução próprios, elaborados à luz desses regulamentos.  

3
A Resolução nº. 115/2005 - CEPEX/UFPI é o principal regulamento institucional sobre a formação inicial de 

professores nas licenciaturas da Ufpi. A par das variações da nomenclatura sobre formação de professores e de 

suas implicações filosóficas, políticas e práticas, definimos que a formação a que nos referimos aqui é a 

formação acadêmica oferecida por meio de um curso de licenciatura aos pretendentes a professor das disciplinas 

clássicas do currículo da educação básica, atualmente denominada pelas políticas oficiais e por algumas 

correntes teóricas de “formação inicial”. 
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ainda, por causa do baixo status social da profissão docente. Relativamente aos docentes de 

disciplinas específicas, a cisão produziu o efeito de deixá-los “do lado de fora” da formação 

pedagógica, que também é um lugar social, em uma espécie de autoexclusão da 

responsabilidade de desenvolver a reflexão e as competências pedagógicas nos licenciandos a 

partir das disciplinas que ministram.  

Essas posições, socialmente produzidas, resultam em diferenças nos formadores, nas 

suas percepções e ações, e os põem em situação de antagonismo e disputa, em conformidade 

com os interesses que os movem no espaço social de sua prática. Dentre os diversos objetos 

de disputa dos formadores, identificamos como da maior importância o sentido que atribuem 

ao seu objeto de trabalho, a formação de professores. O presente estudo focaliza essas 

disputas sobre o sentido desse objeto para os formadores das licenciaturas da Ufpi, 

entendendo o termo sentido como Maria Laura Franco, diferenciando-o do termo significado: 

O significado de um objeto pode ser absorvido, compreendido e 

generalizado a partir de suas características definidoras e pelo seu corpus de 

significação. Já o sentido implica a atribuição de um significado pessoal e 

objetivado que se concretiza na prática social e que se manifesta a partir das 

Representações Sociais, cognitivas, subjetivas, valorativas e emocionais, 

necessariamente contextualizadas (FRANCO, 2007, p. 13). 

Para melhor nos acercarmos do problema, enfatizamos dois aspectos: um, à escala 

institucional, relativo à organização da formação de professores nas licenciaturas da Ufpi; 

outro, relativo aos docentes que atuam como formadores de professores nesses cursos. 

Sob a perspectiva institucional, com base na política definida, iniciaram-se as reformas 

dos projetos político-pedagógicos das licenciaturas a partir de 2006. Entretanto, para os que 

acompanham o cotidiano desses cursos, a reforma tem surtido poucos efeitos práticos, a julgar 

pelo ponto de vista das necessidades da educação básica. Apesar das diversas mudanças 

adotadas, observamos, nas práticas cotidianas de Centros, Departamento e Cursos envolvidos 

com a formação de professores, a permanência dos antigos esquemas organizadores da 

formação nas licenciaturas, comprometendo as intenções da reforma, sejam elas boas ou más. 

Entre esses esquemas, mencionamos as conhecidas dicotomias que dividiram a base da 

formação de professores nas licenciaturas desde sua gênese – teoria versus prática, conteúdo 

versus forma, técnico versus político, pedagógico versus específico, além de outras.  

Destacamos a última dicotomia mencionada. Desde que foram instituídas na Ufpi, no 

início dos anos 1970, as licenciaturas vêm sendo desenvolvidas nessa Instituição sem grandes 

variações no seu projeto político-pedagógico, composto basicamente de  disciplinas ditas 



20 
 

“específicas” e de disciplinas denominadas “pedagógicas”
4
, constituindo esses dois blocos o 

que seriam dimensões de um único processo formativo nas licenciaturas. As disciplinas da 

dimensão específica seriam aquelas de conteúdo “científico-cultural” (citando os termos da 

legislação) de cada curso e as disciplinas da dimensão pedagógica seriam aquelas com sentido 

pedagógico, para formar o futuro docente, comuns a todas as licenciaturas
5
.  

O tratamento dicotomizado entre as duas dimensões da formação nas licenciaturas, na 

Ufpi, tem sido reforçado por uma estrutura organizacional que legitima uma divisão do 

trabalho entre Centros, Departamentos e Cursos que aparta  as disciplinas de formação 

pedagógica das disciplinas de formação específica. Aparentemente, o esperado é que o 

licenciando, ao final do seu processo de formação inicial, junte as duas dimensões 

desenvolvidas durante o curso para se constituir como professor.  

A Ufpi foi organizada na transição da política educacional anterior à reforma 

universitária de 1968 para a nova política definida pela Lei 5.540/68 e reuniu em sua gênese 

elementos da situação anterior à reforma, como as faculdades isoladas que incorporou, e da 

novíssima situação regulada por aquela Lei, como a estrutura organizada em centros, 

departamentos e cursos. No Campus “Ministro Petrônio Portella”, de Teresina, a estrutura 

organizacional da Ufpi seguiu o modelo de departamentos organizados em centros, estes 

funcionando como órgãos de administração setorial, cabendo-lhes a coordenação das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas a que se dedicam, estando neles agregados 

os departamentos e os cursos de graduação e pós-graduação. A área de educação foi entregue 

inicialmente ao Departamento de Educação, que, depois, foi transformado no Centro de 

Ciências da Educação (CCE), órgãos que representam bem o aprofundamento da cisão, que já 

existia, entre as duas dimensões da formação de professores nas licenciaturas.  

De acordo com Luiz Antônio Cunha (2001), os dois principais elementos da reforma 

universitária de 1968 foram a fragmentação das faculdades de filosofia, ciências e letras e a 

substituição das faculdades, escolas e institutos pelos centros. O primeiro fenômeno resultou 

de um movimento de autonomização das diversas secções daquelas faculdades, que vinham se 

especializando e se diferenciando, segundo a própria lógica do desenvolvimento da ciência, 

bem como do acúmulo de poder político que esse desenvolvimento representava para os seus 

                                                 
4
As disciplinas pedagógicas obrigatórias permaneceram, ao longo das décadas, basicamente, as mesmas: 

Didática, Estrutura e Funcionamento do Ensino, Psicologia da Educação e Prática de Ensino. Antes da atual 

reforma, a mudança mais substancial nessa dimensão da formação se deu na carga horária de Prática de Ensino. 

5
As novas disciplinas de formação pedagógica impostas pela reforma das licenciaturas estão listadas nesta 

Introdução, adiante, no Núcleo de Disciplinas de Formação Comum do currículo das licenciaturas. 
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agentes. Essa tendência à autonomização das especialidades científicas se imbricou com a 

legislação educacional que, antes mesmo de 1968, determinou a criação, nas universidades 

federais, de uma unidade responsável pela formação de professores para o ensino de segundo 

grau, atual ensino médio, e de especialistas em educação (pelo Decreto-Lei 53/66).  

Em algumas universidades foi instituída a faculdade de educação, em outras, criaram-

se os departamentos e, em um terceiro grupo, os centros de educação (CUNHA, 2001), de 

modo que, para esse pesquisador, a reforma universitária não inaugurou o problema da 

fragmentação daquelas faculdades e de sua autonomização, mas agravou-o (CUNHA, 1988). 

No caso das licenciaturas, sua fragmentação tem sido uma característica que se manteve 

incólume a várias tentativas de reforma curricular desde a origem desses cursos
6
.   

Entre os centros instituídos na Ufpi, o Centro de Ciências da Educação (CCE) foi o 

herdeiro de parte da cultura, do pessoal docente, técnico-administrativo e dos alunos da 

Faculdade Católica de Filosofia que, antes da Ufpi, era a única instituição de ensino superior 

do Estado que formava professores secundários, tendo sido incorporada pela Universidade. 

Criado para, além de outros fins, desenvolver a formação pedagógica dos alunos dos cursos 

de licenciatura, o CCE expressa, institucionalmente, tanto a fragmentação do conhecimento 

pelo desenvolvimento e especialização das ciências, quanto as fragmentações internas do 

processo de formação do professor nos cursos de licenciatura, evidenciadas, na prática, pela 

autonomia solipsista com que funcionam os vários departamentos envolvidos nessa formação, 

inclusive aqueles do CCE, responsáveis pela formação pedagógica do professor, o 

Departamento de Fundamentos da Educação (DEFE) e o Departamento de Métodos e 

Técnicas de Ensino (DMTE).  

Portanto, com a constituição da Ufpi, assim como em outras universidades brasileiras, 

a formação de professores nas licenciaturas, que já tinha uma base fraturada, aprofundou essa 

característica que divide a formação em dois processos distintos, que ocorrem em diferentes 

estruturas da organização universitária: a chamada formação específica nos conteúdos 

“científico-culturais”, desenvolvida pelos Departamentos especializados, incrustados nos 

respectivos Centros, e a formação pedagógica, desenvolvida pelos dois Departamentos de 

                                                 
6
A reforma universitária de 1968, por exemplo, permitiu a existência de duas estruturas diferentes de formação 

de professores, a faculdade de educação e a faculdade de filosofia, e reforçou a tendência à fragmentação da 

formação do professor, primeiro, acentuando a separação entre formação específica e formação pedagógica nas 

universidades, atribuindo a responsabilidade de uma aos institutos ou centros especializados e de outra às 

faculdades ou centros de educação, e, em segundo lugar, criando a estrutura de departamentos como menor 

fração universitária (DAMIS, 2002). Já sob a atual LDB (Lei 9.394/96) e na legislação subsequente, além das 

divisões preexistentes, são previstos vários tipos de instituições de ensino superior. 
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formação pedagógica do CCE, acima mencionados, em um típico processo de justaposição 

das partes, sem política de articulação entre os Departamentos envolvidos.  

O CCE divide, assim, com outros Centros, Departamentos e Coordenações de Curso, a 

responsabilidade da formação do professor em 15 (quinze) cursos de licenciatura, contando 

com uma habilitação ligada a curso de bacharelado, caso da licenciatura em Ciências Sociais, 

e duas habilitações em Educação Artística – Artes Visuais e Música
7
, além da licenciatura em 

Pedagogia. É a seguinte a distribuição desses cursos, por Centro da Ufpi, no Campus 

“Ministro Petrônio Portella”
8
: 

- Centro de Ciências Humanas e Letras (CCHL): licenciaturas em Filosofia, Letras 

(Português, Inglês e Francês), História, Geografia e em Ciências Sociais;  

- Centro de Ciências da Natureza (CCN): licenciaturas em Matemática, Física, Química e 

Ciências Biológicas;  

- Centro de Ciências da Saúde (CCS): licenciatura em Educação Física;           

- Centro de Ciências da Educação, onde estão os Departamentos voltados para a formação 

pedagógica (DEFE e DMTE): licenciaturas em Educação Artística (Artes Visuais e Música) e 

em Pedagogia.  

Retomamos aqui o tema da reforma atual das licenciaturas na Ufpi. Com o novo 

regulamento sobre a formação de professores da educação básica nas licenciaturas, decorrente 

das Diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE), os projetos curriculares desses 

cursos foram reorganizados em quatro Núcleos, com um substancial aumento de disciplinas 

de formação pedagógica e da carga horária destas, o que se fez com certa resistência por parte 

de professores de disciplinas específicas e coordenadores de alguns cursos. Os Núcleos 

definidos foram:  

I) Núcleo de Disciplinas de Formação Comum (disciplinas com dimensão pedagógica, 

comuns para todas as licenciaturas – filosofia da educação, psicologia da educação, sociologia 

                                                 
7
Essa era a situação em julho de 2008. Aos poucos estão sendo implantados os cursos de bacharelado e 

licenciatura, conforme prevê a reforma das licenciaturas. A licenciatura em Educação Artística sofreu 

reformulações transformando-se em duas habilitações, uma em Artes Visuais e outra em Música. Quando 

apresentamos o projeto de pesquisa, esse Departamento denominava-se Departamento Educação Artística. Em 

julho de 2008, foi aprovada a mudança de nome deste para Departamento de Música e Artes Visuais (DMA). A 

única licenciatura que não fez parte deste estudo foi a de Pedagogia, tendo em vista que esta se insere em uma 

problemática diferente das licenciaturas específicas. 

8
Um quadro mais completo dos Centros, Departamentos e Cursos da Ufpi, em julho de 2008, no Campus 

estudado, encontra-se no Apêndice A. 
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da educação, história da educação, didática geral, legislação e organização da educação 

básica, metodologia específica a cada curso e avaliação da aprendizagem);  

II) Núcleo de Disciplinas de Formação Específica (disciplinas com conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural);  

III) Núcleo de Estágio Supervisionado e Prática de Ensino;  

IV) Núcleo de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (atividades visando a estimular a 

autonomia profissional e intelectual do aluno).  

Apesar da organicidade e dinamicidade sugeridas pela nomenclatura adotada com a 

palavra núcleo, nenhuma providência relativa à mudança na estrutura organizacional da 

Instituição, à redefinição de atribuições e relações entre os agentes responsáveis pelo 

desenvolvimento da formação nas licenciaturas e à mudança na cultura institucional foi 

contemplada no novo regulamento sobre a formação de professores nesses cursos para se 

adequar às concepções formalmente acolhidas.   

Dessa maneira, na contramão de princípios enfaticamente defendidos nas Diretrizes 

Nacionais da Formação de Professores da Educação Básica, como da integração necessária 

entre a formação pedagógica e a formação específica, a nova política institucional de 

formação de professores, especialmente a que está expressa pela criação dos Núcleos I e II, 

acima referidos, significou, antes de tudo, um reconhecimento cabal da divisão do processo de 

formação de professores nas licenciaturas nessas duas dimensões, claramente cindidas e 

desarticuladas entre si, reeditando a fragmentação que remonta à criação das licenciaturas no 

Brasil e que vem se concretizando como duas formações paralelas e autônomas ao invés de se 

consolidarem como uma única formação.  

Sob a perspectiva dos professores de licenciatura, sujeitos desta pesquisa, também 

notamos a pregnância daqueles antigos esquemas de formação, que vão se sobrepondo às 

possibilidades de mudança contidas na legislação, levando-nos a interrogar como um grupo 

tão qualificado, detentor dos títulos escolares mais raros, recém-chegado de seus mestrados, 

doutorados e pós-doutorados, aceita, até com certa docilidade, operar um modelo de formação 

de professores cujas insuficiências vêm sendo denunciadas exaustivamente, seja por 

estudiosos da questão, seja por entidades do movimento social de professores, como a 

ANFOPE (Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação), que vêm 

enfrentando essa questão, entre outras, pelo menos desde 1980.   
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Não se trata, portanto, de discutir a filosofia política das reformas oficiais da formação 

de professores da educação básica nas licenciaturas e, menos ainda, de alimentar disputas por 

tempo-espaço curricular nos projetos desses cursos. Pretendemos, antes, chamar a atenção 

para a correlação que pode haver entre os resultados frustrantes das reformas, qualquer que 

seja seu mérito, e as matrizes culturais dos principais responsáveis por sua concretização, os 

docentes das licenciaturas. Isso importa em deixar à margem a dimensão prescritiva da 

discussão sobre formação de professores e por em foco os professores-formadores imersos na 

sua prática social. Trata-se, então, de auscultar e de compreender o que e como pensam os 

principais artífices da formação do futuro professor da educação básica, levando em conta sua 

posição no espaço social que caracterizamos, adiante, como campo acadêmico nacional e 

subcampo da formação de professores.  

Devemos reiterar que a preocupação de fundo que nos move é com a prática do 

professor da educação básica na escola, para a qual, presumidamente, está sendo preparado na 

universidade. Qual é o compromisso da universidade com a preparação do professor da 

educação básica? Sobre o papel institucional da universidade na formação do professor, 

recorremos à reflexão de Bernadete Gatti (1992), que pergunta: 

[...] por que para a formação de médicos, engenheiros etc., há uma 

confluência em relação a uma base institucional bem definida para a qual 

contribuem outras instâncias da universidade, porém, como estacas que 

suportam um piso comum e um objetivo claro – formar o médico, ou formar 

o engenheiro – e esse lastro institucional e filosófico comum não existe 

quando se trata de formar o professor? (1992, p. 43). 

Em relação aos docentes universitários, que repercutem na sua prática acadêmica o 

distanciamento e a indiferença da universidade em relação à formação do professor, afirma 

Gatti: 

[...] quando discutem a formação do professor, desvalorizam o patrimônio de 

experiência e conhecimento de que dispõem os professores a partir de sua 

prática e revelam também grande dificuldade em desenvolver um trabalho de 

parceria e de valorização de competências construídas na prática 

profissional. Nesse sentido, é preciso que se comece por compreender que 

essas competências existem e que é preciso ao docente universitário 

preparar-se para um trabalho formativo, que deve envolver atividades de 

pesquisa e de experimentação, em espírito de parceria com os professores, 

aprendendo a reconhecer e a valorizar as competências recíprocas e a 

partilhar a definição de objetivos de formação [...]. Isso implica uma 

mudança profunda na cultura profissional e acadêmica e no exercício de 

suas funções (GATTI, 1992, p. 43; grifos nossos). 

Diversos autores, como Lourencetti, Charlot e Catani, refletem sobre as insuficiências 

da formação oferecida pelas universidades aos futuros professores da educação básica. 
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Lourencetti, por exemplo, admite que a universidade tem ignorado, na formação inicial dos 

professores, os fatores que estão mudando a sociedade e a escola e afetando o trabalho dos 

professores: o aumento de suas funções, atribuições e responsabilidades, sentimentos de culpa 

e de impotência, falta de compreensão suficiente do contexto dos problemas, impactos 

provenientes das reformas educacionais e de uma sociedade omissa na educação dos seus 

jovens (2005, p. 7).   

Para essa pesquisadora, os professores do ensino secundário sempre foram “[...] 

especialistas formados em cursos superiores para ensinar disciplinas específicas [...]”, sendo 

sua função tradicional transmitir conteúdos e garantir aos alunos o acesso ao ensino superior 

(2005, p. 4). Atualmente, sublinha, pesquisas mostram que “[...] o maior impasse profissional 

para os professores está relacionado ao afrouxamento das exigências acadêmicas e à 

fragilidade no domínio dos conteúdos escolares pelos alunos” (2005, p. 5). Comparando com 

os anos 1980, quando, ainda sob o predomínio da prática pedagógica tradicional, os 

professores detinham o conhecimento e o transmitiam aos alunos “[...] e o programa a ser 

cumprido era a ditadura mais forte que os professores secundários se impunham”. O 

enciclopedismo de professores de ginásio não era negação da democratização da escola, nem 

conservadorismo político, mas a “[...] explicitação de um papel a cumprir. Seu papel é ensinar 

x. É nisso que acreditam”, analisa a autora (2005, p. 4-5).    

Diferentemente do que constatávamos nos anos 1980, observa Lourencetti, hoje “[...] 

pode estar ocorrendo uma redefinição do papel dos professores, procurando conciliar, ao 

ensino dos conteúdos, um papel afetivo e, principalmente, de socialização [...]” (2005, p.8), 

tendo em vista que a família e a sociedade desobrigam-se de suas funções de socialização e 

transferem aos professores e à escola tal responsabilidade. A ampliação do papel do professor 

tem seu reverso na intensificação do trabalho, na exigência de tantas outras habilidades, que 

ele acaba perdendo sua especificidade. Alterou-se a própria especificidade do trabalho 

docente, pois, se na escola secundária anterior, o conhecimento era foco central, na dos dias 

atuais, “[...] essa idéia parece opaca, visto que em alguns momentos os professores até „abrem 

mão‟ do acadêmico para suprir aquilo que as famílias e a sociedade não oferecem aos seus 

jovens alunos” (2005, p. 9). 

Dando voz aos alunos da educação básica, Bernard Charlot et al. (2001), investigando 

sobre jovens de 13 a 17 anos, da periferia de São Paulo, e sua relação com o saber e a escola, 

dão conta de que esses jovens têm sobre ambos expectativas muito diferentes daquelas que 

têm os próprios professores e as escolas. Especificamente sobre os professores, a pesquisa 
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revela que os jovens falam deles de modo genérico, sem mencionar área, disciplina específica, 

ou professor que tenha sido especialmente importante para o aprendizado:  

Há, no entanto, referências tanto a professores que „deixam fazer muita 

bagunça‟, „não conversam, só despejam a matéria‟, „parecem ter medo dos 

alunos‟ como a bons professores que são valorizados, não pelo conteúdo que 

ensinam, mas porque são compreensivos e abertos ao diálogo. Os jovens de 

PA
9
, por exemplo, falaram muito positivamente de uma professora de 

matemática. Suas qualidades, segundo eles são: não gritar com os alunos, 

conversar com eles, explicar várias vezes a matéria (CHARLOT et al., 2001, 

p. 46). 

Outra constatação dos autores é que os jovens separam a educação moral, que viria 

dos pais, e os conteúdos ensinados pela escola. Comentando sobre seus achados, observam 

que a maior parte das referências dos adolescentes sobre os conhecimentos propriamente 

escolares diz respeito “[...] ao „modo‟ como eles são trabalhados: os conteúdos não são 

explicados, não se repete a explicação, as aulas são sempre iguais, repetitivas” (2001, p. 47). 

Esses comentários dos adolescentes levam os pesquisadores a se perguntar “[...] se essa 

separação que os jovens fazem entre a „educação‟ (o aprendizado dos valores ético-morais) e 

aquilo que a escola ensina não seria conseqüência da própria maneira como se dá o processo 

de ensino/aprendizagem”. E ensaiam uma resposta que põe em xeque o trabalho da escola e 

do professor, portanto, o da universidade que forma esse professor: “[...] talvez o pouco valor 

que os jovens conferem ao aprendizado dos conteúdos curriculares não seja resultante do seu 

„desinteresse‟, e sim da dificuldade de encontrar um „sentido‟ para aquilo que os professores 

ensinam” (2001, p. 47-48).  

Nossas observações e preocupações confluem também com a experiência de Denice 

Catani (2010) que relata ter detectado, desde os anos 1980, junto a professores e alunos de 

Pedagogia e licenciatura, algumas crenças, que permanecem intocadas, sobre formação de 

professores: 

[...] de um lado, a pressuposição quanto à eficiência de um “saber” 

pedagógico a ser simplesmente incorporado à formação teórica dos 

professores, de outro a crença na figura de um “bom professor” como ideal 

de excelência, para o qual a posse de certos atributos (em termos de 

informação e regras de conduta) deve ser garantia de êxito na atuação, idéia 

esta que direciona também a própria produção de pesquisa sobre o ensino 

(CATANI, 2010, p. 80).  

 A crítica da autora, segundo relata, tinha o sentido de mostrar que havia dificuldades 

para sustentar essa crença em um conhecimento orientador da ação, que desconsiderava a 

                                                 
9
PA é um dos códigos com que os autores identificam o bairro de moradia dos sujeitos da pesquisa. 
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dimensão pessoal e as relações dos formadores como os conhecimentos, áreas ou disciplinas 

(2010, p. 80).  

Voltando o foco para os professores-formadores das licenciaturas, acreditamos que um 

fator que contribui decisivamente para o insucesso das reformas da formação de professores 

da educação básica na universidade é a cultura forjada nessa instituição, cultura produzida, 

reproduzida, partilhada e transformada por seus agentes, entre os quais, os professores, cujo 

ser social é também por ela produzido. José G. Sacristán, refletindo a respeito da investigação 

sobre formação de professores, considera, de modo desassombrado – e sem despir o problema 

de sua complexidade –, que os professores, todos, atuam na prática de acordo com o modo 

como pensam, “mas de uma maneira imperfeita”. E esclarece: 

É o que se poderia chamar o primeiro nível da reflexividade, para usar um 

termo que é bem atual e que está na moda em determinados âmbitos 

acadêmicos. Atuamos de acordo com o que pensamos. Mas, atenção: o 

pensamento não é a mesma coisa que a ciência; os conteúdos do nosso 

pensamento não são os conteúdos da ciência. É necessário distinguir o 

“pensar” da ciência. É assim, porque os conteúdos do pensamento se devem 

à cultura-raiz da qual provém o professorado, não à ciência. Pensar é algo 

muito mais importante para os professores do que assimilar ciência, porque 

pensar é algo muito mais complexo do que transmitir ciência. Por suposto, 

nem sequer as coisas que nós fazemos são ciência. No melhor dos casos, são 

disciplinas científicas, não ciência. Mas, em qualquer caso, creio que o 

professor pensa, não de acordo com a ciência, mas de acordo com sua 

cultura (SACRISTÁN, p. 25, 2002). 

Para esse autor, “[...] o pensamento não explica a ação, o pensamento é parte da ação, 

mas não é toda a ação. A idéia de que apenas pensamos quando agimos é uma característica 

do racionalismo ocidental [...]. Mas o pensamento não se reduz à ação”, sublinha. Além de 

pensar, por estranho que pareça, ironiza, os professores sentem e querem, não apenas pensam: 

“A Filosofia da Ação e a Psicologia Profunda têm mostrado, ao longo do século XX, que 

fazemos coisas que não queremos, como fazemos coisas sem saber por que as fazemos” 

(2002, p. 26).  

De princípios assim, Sacristán deriva os três pontos em que resume seu pensamento 

acerca da pesquisa sobre a formação de professores: o primeiro é manter um “racionalismo 

moderado”, porque, diz o autor, ainda crê na modernidade, na verdade, na ciência; o segundo 

é educar, além da razão, o sentimento e a vontade, pois esta é transformadora, quando forte, 

bem enraizada e ajudada pela inteligência; por último, o teórico espanhol cita Pierre Bourdieu 

e recomenda “[...] considerar o significado [...] do habitus, como forma de integração entre o 

mundo das instituições e o mundo das pessoas” (2002, p.27). Para Sacristán, o habitus é uma 
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das coisas esquecidas pelas políticas de formação e que deveriam ser consideradas, pois o 

modo de ser dos professores é uma forma de comportamento cultural, não uma forma 

adquirida nos cursos de formação. Daí a relevância de atentarmos para “[...] as raízes culturais 

das quais se nutrem os professores, para entender como atuam, por que atuam e como 

queremos que devam atuar”. Esse raciocínio leva o autor a concluir: “O habitus em educação 

é mais importante do que a ciência e do que os motivos” (2002, p. 27).  

Dessa maneira, julgamos pertinente perguntar: afinal, professores universitários, 

pesquisadores, estudiosos de quem esperamos os posicionamentos mais lúcidos e críticos têm 

representação social, sabendo que esta exprime um senso comum? Estariam submetidos esses 

docentes de alta qualificação profissional a esquemas de percepção, comportamento e ação 

passíveis de serem caracterizados como habitus, isto é, como conhecimento pré-reflexivo? 

Isso nos leva às considerações de Philippe Perrenoud em torno da força com que o habitus 

incide sobre as práticas sociais, embora, reconhece esse teórico, haja muita dificuldade, por 

parte dos profissionais, de aceitar que, subjacentes a sua ação, haja esquemas geradores dos 

quais eles não têm muita consciência. Citando o que Bourdieu denominou de “ilusão da 

improvisação”, Perrenoud observa que preferimos imaginar que “inventamos” nossos atos, 

deixando de perceber “[...] a trama bastante constante de nossas decisões conscientes e de 

nossas relações em situações de urgência ou de rotina” (2002, p. 143). Diz esse autor: 

Resistimos inconscientemente à idéia de que somos movidos pelos nossos 

habitus e, além disso, sem conseguir identificar os esquemas em jogo. Nosso 

desejo de controlar tudo nos induz a superestimar a parte consciente e 

racional em nossos motivos e atos. [...] 

Na reflexão sobre a ação, jamais será simples questionar a parte de nós 

mesmos que conhecemos e assumimos. É ainda mais difícil e desconfortável 

ampliar a reflexão à parte pré-reflexiva ou inconsciente de nossa ação. 

Ninguém ignora que aquilo que fazemos é, em última instância, a expressão 

daquilo que somos. Todos nós gostaríamos de ter acesso à gramática 

geradora de nossas práticas menos reflexivas. Entretanto, até o mais lúcido 

dos profissionais prefere interrogar seus saberes, sua ideologia e suas 

intenções em vez de questionar seus esquemas inconscientes 

(PERRENOUD, 2002, p. 143). 

Do mesmo modo que ninguém está isento das “tramas” tecidas pelo habitus, nenhuma 

atividade humana, nenhuma disciplina escapa a essa gramática geradora de práticas. 

Conforme o citado pesquisador,  

Em cada campo do saber erudito, no interior de cada didática de uma 

disciplina, há lugar para o habitus sob suas faces mais ocultas: na relação 

com o saber, o erro, a incerteza [...], cada um mobiliza não só sua lógica 

natural, mas também muitos outros esquemas que, embora tratem de saberes, 
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também estão ancorados em uma história, relações, gostos, afetos. [...] Não 

existe um domínio separado, protegido (PERRENOUD, 2001, p. 183). 

 Ambos os teóricos qualificam o modo de pensamento cotidiano dos professores 

imersos nas suas práticas, um, como pensamento imperfeito; outro, como lógica natural. Esta 

pesquisa tem como foco esse tipo de pensamento dos formadores de professores das 

licenciaturas da Ufpi. Precisamente, interrogamos esses sujeitos sobre o que é formação de 

professores, tendo em vista ser este seu objeto de trabalho. Para interpretar suas respostas 

valemo-nos do conceito de representação social, desenvolvido inicialmente por Serge 

Moscovici, na sua Teoria das Representações Sociais (1978; 2003), que possibilitou o estudo 

científico do conhecimento cotidiano.  

A perspectiva das representações sociais leva em conta que os grupos não apenas 

recebem e reproduzem as informações, como também elaboram, constroem significados e 

teorizam sobre os objetos da realidade social a partir do seu senso comum, sendo a esse 

sentido de construção das representações que Moscovici atribui estatuto epistemológico e 

teórico (VALA, 2004). Denise Jodelet diz que as representações sociais, como “[...] sistemas 

de interpretação que regem a nossa relação com o mundo e com os outros”, têm a função de 

orientar e organizar as condutas e as comunicações sociais, ou seja, elas têm capacidade de 

intervenção em diversos processos, como a difusão e assimilação dos conhecimentos, dentre 

outros (2001, p. 22), ficando clara sua natureza social e ao mesmo tempo “psicológica, afetiva 

e axiológica, inscrita no comportamento do indivíduo” (PERRUSI, 1995, p. 61). Supomos, 

então, que os formadores de professores compartilham uma representação social sobre seu 

objeto de trabalho. 

O conceito de representação social articula-se à noção de habitus, como desenvolvida 

por Pierre Bourdieu. Tendo em vista tratar-se de um conceito mediador entre instâncias do 

mundo social, como os campos sociais e os agentes, a que nos propusemos estudar, o habitus 

realiza a mediação entre os condicionamentos sociais exteriores, objetivos e a subjetividade 

dos indivíduos, sendo o responsável pela forma como o que é exterior se interioriza, 

incorporando-se nos agentes, e como o interior se exterioriza por meio das representações 

sociais e práticas desses agentes.  

A análise e interpretação do objeto desta pesquisa beneficiam-se, principalmente, dos 

aportes teóricos de Serge Moscovici e Pierre Bourdieu, bem como dos pesquisadores que têm 

contribuído para o desenvolvimento dessas matrizes teóricas, entre os quais, Domingos 

Sobrinho (2000; 2003a; 2003b), Andrade (2003; 2008), Roazzi (1995), Albuquerque (2005), 
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Lira (2007), Miranda (2008), Braz (2009), além de outros. Contamos também com o aporte de 

pesquisadores das Ciências da Educação, principalmente, da História e Sociologia da 

Educação. Trabalhamos com os conceitos de representação social e seus dois processos 

formadores, objetivação e ancoragem, de Moscovici. De Bourdieu, trabalhamos com os 

conceitos de habitus (e suas dimensões, héxis, eidos e ethos) e de campo social, bem como 

com alguns dos indispensáveis coadjuvantes desses dois conceitos bourdieusianos – capital, 

poder simbólico, interesse e outros, que vão aparecendo ao longo da exposição. 

Tratando-se de fenômenos da ordem do simbólico, que têm um papel mediador entre 

estruturas e agentes, sociedade e indivíduos, habitus e representações sociais têm entre si 

interfaces que podem ser exploradas. O intento é articular habitus e representações sociais, 

amparado nas proposições teórico-metodológicas de Domingos Sobrinho (2000; 2003a), além 

de outros, tendo em vista o objetivo de identificar que sentidos os sujeitos constroem em torno 

de seu objeto de trabalho e que habitus docentes estão na base dessas construções 

representacionais, considerando as posições desses sujeitos na estrutura do campo acadêmico 

nacional e do subcampo da formação de professores. Para aquele autor, as representações 

sociais, elaboradas no seio de uma cultura hegemônica, manifestam habitus, podendo ser uma 

via que permite a apreensão desses habitus (e vice-versa) nos campos sociais. Além disso, 

devemos considerar que, na construção de representações sociais pelos grupos, estão 

presentes disputas pelo poder simbólico de dar sentido ao objeto e de impor esse sentido aos 

demais. 

O conceito de habitus imbrica-se ao de campo social, mantendo com este uma relação 

de tal modo interdependente que não é concebível um habitus sem um campo social ou um 

campo social sem habitus, constituindo, ambos, o cerne do conhecimento praxiológico, 

proposto por Bourdieu como uma epistemologia capaz de ultrapassar as limitações tanto do 

objetivismo quanto do subjetivismo metodológicos. Com a compreensão praxiológica, não se 

anula a atividade dos agentes, como o faz o estruturalismo objetivista, e nem se supervaloriza, 

como na fenomenologia social, sua atividade como sujeitos autoconscientes. Nas palavras de 

Wacquant, “[...] a praxiologia social entrelaça uma abordagem „estruturalista‟ e outra 

„construtivista‟”. Em primeiro lugar, “[...] deixamos de lado as representações mundanas para 

construir as estruturas objetivas (espaços de posições), a distribuição de recursos socialmente 

eficientes, que definem as tensões externas que se apóiam nas interações e representações”. 

Depois, “[...] reintroduzimos a experiência imediata e vivida dos agentes, com o fim de 
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explicar as categorias de percepção e apreciação (disposições) que estruturam sua ação desde 

o interior” (2008, p. 34)
10

. 

O conceito de campo social é um relevante instrumento para a análise que iniciamos 

tendo em vista sua possibilidade de oferecer, ao mesmo tempo, “[...] princípios de 

compreensão geral de universos sociais da forma campo e obrigar a formular questões sobre a 

especificidade desses princípios gerais em cada caso particular” (BOURDIEU, 2004c, p. 54).  

Bourdieu concebe os campos sociais como espaços de relações objetivas em que estão 

imersos agentes e instituições, entabulando relações de competição, alianças etc. Nesse 

espaço social, similar ao espaço físico, recortam-se regiões, por onde se distribuem os agentes 

sociais e suas propriedades, de modo que “[...] não existe ninguém que não seja caracterizado 

pelo lugar em que está situado de maneira mais ou menos permanente (BOURDIEU, 2001, p. 

164). Mas, diferentemente das regiões geográficas, o espaço social  

[...] é construído de tal maneira que, quanto mais próximos estiverem os 

grupos ou instituições ali situados, mais propriedades eles terão em comum; 

quanto mais afastados, menos propriedades em comum eles terão. As 

distâncias espaciais [...] coincidem com as distâncias sociais (BOURDIEU, 

2004b, p. 153). 

Neste estudo, entendemos que o campo acadêmico nacional é um espaço social que 

contém subcampos, correspondentes a recortes ou regiões no seu interior, um dos quais é o 

subcampo da formação de professores. Por seu turno, o campo acadêmico é um microcosmo 

circunscrito pelo campo educacional. Para analisar aqueles dois espaços sociais, seguimos 

uma espécie de roteiro de análise de um campo social, traçado por Bourdieu. Essa análise 

deve ser feita em três momentos “necessários e internamente conectados”: no primeiro, 

devemos analisar a posição do campo em relação ao campo do poder; no segundo, trata-se de 

mapear a estrutura objetiva das relações entre as posições ocupadas pelos agentes ou 

instituições que competem pela forma legítima de autoridade específica do campo; no 

terceiro, devemos 

[...] analisar os habitus dos agentes, os diferentes sistemas de disposições 

que adquiriram ao interiorizar um determinado tipo de condição social e 

econômica, que encontram em sua trajetória dentro do campo oportunidades 

mais ou menos favoráveis de atualização (BOURDIEU; WACQUANT, 

2008, p. 143). 

                                                 
10

Não obstante, diz Wacquant, “[...] é preciso enfatizar que, apesar de os dois momentos de análise serem 

igualmente necessários, não são iguais: atribui-se à ruptura objetivista uma prioridade epistemológica sobre a 

compreensão subjetivista” (2008, p. 35; tradução nossa). 
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Tendo em vista o modo como se organizou a formação de professores na Ufpi, com 

suas dimensões claramente delineadas, no presente trabalho, Dimensão Pedagógica e 

Dimensão Específica da formação de professores nas licenciaturas dessa Instituição são 

categorias estruturantes que adotamos para nos referirmos a essas duas regiões do espaço da 

formação de professores nesses cursos
11

. São projeções, formas particulares assumidas de 

movimentos do subcampo da formação de professores em uma de suas agências, a Ufpi. Essas 

regiões estão bem definidas, seja na estrutura organizacional da Universidade, seja nos 

projetos político-pedagógicos dos cursos, seja, ainda, na percepção e prática dos grupos de 

formadores envolvidos. Por essa razão identificamos os docentes pela pertença a uma dessas 

Dimensões da formação nas licenciaturas. Assim, trabalhamos com dois subgrupos de 

formadores: o da Dimensão Pedagógica e o da Dimensão Específica dessa formação. 

Isso nos leva, já, à posição que defendemos: entendemos que esses formadores de 

professores das licenciaturas da Ufpi se diferenciam conforme a Dimensão da formação de 

professores a que pertencem, o lugar social em que se situam na estrutura de posições do 

campo acadêmico nacional e do subcampo da formação de professores. Pretendemos 

demonstrar que esses docentes constroem diferentes representações sociais sobre seu objeto 

de trabalho, formação de professores, e que essas construções representacionais se devem aos 

diferentes habitus docentes pelos quais se constituíram como formadores de professores no 

campo e subcampo analisados. 

Desenvolvemos o estudo em três movimentos, que correspondem basicamente aos 

capítulos em que está organizado o trabalho: o primeiro, para situar o lugar histórico-social de 

onde falam os sujeitos, a Ufpi, a formação de professores e suas Dimensões; o segundo, para 

compor uma visão de quem são os formadores de professores a partir da apreensão de seus 

habitus docentes; o terceiro, para responder sobre o que pensam os formadores, ou como os 

subgrupos definidos representam seu objeto de trabalho tendo em vista os lugares sociais que 

ocupam.  

                                                 
11

Julgamos adequadas tais denominações tanto por ser esta a linguagem comum aos professores da Ufpi como 

porque elas denotam realidades efetivamente existentes na prática de formação de professores nas licenciaturas 

citadas. Não há dúvida de que a Dimensão Pedagógica é uma dimensão específica, cuja especificidade está no 

trato pedagógico dos seus objetos de estudo. Neste trabalho, essa Dimensão da formação de professores nas 

licenciaturas corresponde a uma região do subcampo acadêmico da formação de professores que abriga 

professores, alunos, disciplinas, atividades e outros espaços curriculares, estrutura e políticas institucionais que 

dizem respeito ao desenvolvimento da formação pedagógica do futuro professor. Trataremos simplificadamente 

essa região como Dimensão Pedagógica. A Dimensão Específica é assim nomeada porque se refere ao conjunto 

de professores, disciplinas, atividades, espaços curriculares, estruturas e políticas institucionais que dizem 

respeito ao desenvolvimento da formação do professor em disciplinas de natureza “científico-cultural”, 

utilizando a expressão da legislação do CNE, citada na nota 2 desta Introdução. Doravante grafaremos essas 

denominações com iniciais maiúsculas. 
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Aproximamo-nos da Ufpi tomando-a como uma instituição formadora de professores, 

circunscrita pelo campo acadêmico nacional e pelo subcampo da formação de professores. 

Assim entendida, a Ufpi é analisada em relação com outras instituições dos mesmos campo e 

subcampo que lhe são similares, situando-se como uma Instituição que ocupa um lugar 

periférico do campo acadêmico nacional e que luta para melhorar sua posição. Como tal, 

participa das propriedades desses espaços sociais e mantém, com as outras instituições, 

relações hierarquizadas e de competição visando a interesses específicos, próprios, que são 

também, no limite, interesses do campo e do subcampo referidos.  

Tendo por fundamento essas idéias, procedemos a um trabalho de historicização da 

Ufpi, no campo acadêmico, comparando seus indicadores com os de outras instituições 

selecionadas como representantes das regiões do Brasil, de modo a justificar sua posição 

relativizada no concerto das demais instituições. Para isso, lançamos mão de dados 

estatísticos disponíveis nos sítios eletrônicos do Ministério da Educação/INEP, da CAPES, do 

CNPq e da própria Ufpi. Outros dados foram levantados diretamente junto à Coordenadoria 

de Estatística e Documentação de Ensino (CEDE) da Ufpi. 

Os subcampos guardam homologia com os campos sociais. Identificamos, então, as 

propriedades que indiciam a existência do subcampo da formação de professores: instituições, 

agentes, individuais e coletivos, com habitus específicos para produzir e reproduzir o 

subcampo e dispostos a lutar pelos objetos considerados de valor, condições de autonomia 

(relativa) do subcampo, formas da admissão dos novos agentes ao mesmo, um mercado de 

obras e de títulos, metodologias de pesquisa, objetos de disputa, normas internas, além de 

outros. Na análise dos elementos do subcampo da formação de professores, centramos a 

atenção em como se definiram as duas Dimensões da formação de professores que se 

projetaram nos currículos dos cursos de licenciatura, às quais estão funcional e 

existencialmente vinculados os formadores, sujeitos desta pesquisa – a Dimensão Pedagógica 

e a Dimensão Específica.  

Como a discussão sobre formação de professores, na tradição da universidade 

brasileira, tem se dado, primordialmente, pela via do pedagógico, dedicamo-nos a recuperar o 

modo histórico-social pelo qual o pedagógico ganhou o campo acadêmico nacional 

relacionando-se com outros subcampos disciplinares de forma subordinada e, em particular, 

como esse pedagógico se instalou na Ufpi pela incorporação da Faculdade Católica de 

Filosofia, de Teresina. 
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Focalizamos, ainda, a constituição histórica do Centro de Ciências da Educação bem 

como a formação do corpo de docentes dessa agência, que passa pela identificação dos tipos 

de capitais que cada geração de formadores apresentou como “bilhete” de entrada no campo e 

subcampo analisados, relacionando as mudanças nesses capitais com o desenvolvimento da 

pesquisa refletindo, na Ufpi e no CCE, o processo de autonomização do subcampo da 

formação de professores. 

Por fim, com a pesquisa em curso, percebemos que o subcampo da formação de 

professores é fortemente vincado pela divisão por gênero. Embora a discriminação por gênero 

seja um tema silenciado no mundo universitário, os dados estatísticos que levantamos sobre a 

Ufpi o impuseram, de modo que incluímos o registro sobre as relações desiguais de gênero 

como marca do subcampo que se projetou na Ufpi. 

O segundo movimento se deu no sentido da prospecção sobre quem são os 

formadores. Munimo-nos do conceito de habitus para explorar as possibilidades contidas nos 

dados captados junto aos sujeitos. Procuramos apreender os habitus docentes, os esquemas 

práticos com que operam os agentes-professores de licenciaturas da Ufpi no campo e 

subcampo analisados. Bourdieu destaca a natureza “fluida e vaga” do habitus, “[...] 

espontaneidade geradora que se afirma no confronto improvisado com situações 

constantemente renovadas [...]” e que se rege “[...] pela lógica do fluido, do mais-ou-menos, 

que define a relação cotidiana com o mundo” (2004b, p. 98). Essas propriedades do habitus 

dificultam sua percepção, mas podemos apreendê-lo pela identificação do que imaginamos 

(sociologicamente) que sejam seus referentes empíricos, em uma espécie de investigação “por 

tabela”. Para isso elaboramos um Questionário (Anexo E) de corte bourdieusiano que nos 

permitiu inventariar as propriedades comuns e específicas do grupo e subgrupos pesquisados.  

Para compor essa parte, além das respostas ao Questionário, recorremos também aos 

dados registrados em fichas com informações funcionais sobre os participantes, fornecidas 

por eles mesmos, que preenchemos nos atos de aplicação da Técnica de Associação Livre de 

Palavras e do Procedimento de Classificações Múltiplas. 

Apreendemos os referentes empíricos dos habitus docentes do grupo e subgrupos por 

meio do levantamento de dados sobre a origem social, trajetória escolar e profissional dos 

formadores de professores chegando até o levantamento de informações sobre o consumo 

atual de bens materiais e simbólicos, como forma de caracterizar seu destino construído, a 

posição social de chegada desses formadores. Exploramos as respostas dos participantes aos 

exercícios de classificação de valores acadêmicos e pedagógicos que lhes propusemos 
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buscando evidências das “razões práticas” que movem esses docentes quando em ação no 

interior da Instituição. Para identificar seus objetos de disputa simbólica no subcampo da 

formação de professores, solicitamos-lhes posicionamentos sobre aspectos específicos da 

reforma das licenciaturas onde têm exercício, como também sobre valores relativos à prática 

pedagógica do professor da educação básica. As classificações realizadas pelos docentes 

ajudaram a compreender o sentido dos seus investimentos no campo acadêmico e no 

subcampo da formação de professores.  

Identificado o lugar social dos formadores e quem são eles, passamos, no terceiro 

movimento, a interrogar sobre o que pensam, isto é, como representam seu objeto de trabalho. 

Voltamo-nos para a identificação do conteúdo e organização de sua representação social sobre 

o objeto formação de professores, para o que recorremos ao arsenal de técnicas de pesquisas 

desenvolvidas pela pesquisa das representações sociais, baseado na associação e classificação 

de palavras. 

Moscovici descreve as representações sociais como “[...] fenômenos específicos que 

estão relacionados com um modo particular de compreender e de se comunicar – um modo 

que cria tanto a realidade como o senso comum” (2003, p. 49). Esse autor destaca a estreita 

relação que há entre o fenômeno das representações sociais e a linguagem atribuindo àquelas 

duas qualificações: a primeira é que “[...] as representações devem ser vistas como uma 

maneira específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos”, ou seja, ocupam uma 

posição mediadora entre conceitos, cujo objetivo é abstrair sentido do mundo e introduzir nele 

ordem e percepções que o reproduzam significativamente; a segunda é o fato de serem essas 

representações próprias da sociedade atual, destacando seu caráter móvel e circulante, sua 

plasticidade, de “[...] estruturas dinâmicas, operando em um conjunto de relações e de 

comportamentos que surgem e desaparecem” (2003, p. 47).   

Nessa sociedade atual, dinâmica, heterogênea, que já não conta com sistemas 

unificadores como as ciências, religiões e ideologias oficiais, diz Moscovici, há “[...] uma 

necessidade contínua de re-constituir o „senso comum‟ ou a forma de compreensão que cria o 

substrato das imagens e sentidos”, necessários ao funcionamento de quaisquer coletividades; 

estas só podem existir como tais se criarem para si representações sociais, “[...] baseadas no 

tronco das teorias e ideologias que elas transformam em realidades compartilhadas”, sendo 

nessa condição que passam a merecer atenção: o fato de que “[...] elas „corporificam idéias‟ 

em experiências coletivas e interações em comportamento [...]” mais comparáveis à arte do 

que a reações mecânicas (2003, p. 48). 
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Ao representar um objeto, o sujeito realiza atos que envolvem uma série de operações 

de natureza mediata ou imediatamente lingüística, discursiva, como classificar, categorizar, 

nomear, generalizar, particularizar, objetivando familiarizar-se com o novo, o estranho. Diz 

Moscovici:  

Pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de se dar um nome ao 

que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. De 

fato, a representação é fundamentalmente, um sistema de classificação e de 

denotação, de alocação de categorias e nomes (MOSCOVICI, 2003, p. 62).  

Na construção e comunicação das representações sociais, a conversação, o discurso, a 

fala são condição de existência da própria vida social:  

Em longo prazo, a conversação (os discursos) cria nós de estabilidade e 

recorrência, uma base comum de significância entre seus praticantes. As 

regras dessa arte mantêm todo um complexo de ambigüidades e convenções, 

sem o qual a vida social não poderia existir. Elas capacitam as pessoas a 

compartilharem um estoque implícito de imagens e de idéias que são 

consideradas certas e mutuamente aceitas. (MOSCOVICI, 2003, p. 51). 

 Nesta pesquisa, exploramos as possibilidades da conversação em torno de palavras, 

signos, relacionadas ao tema formação de professores, que funcionaram como aqueles “nós de 

estabilidade e recorrência”, citados acima. Propondo aos docentes dos dois subgrupos 

identificados a pergunta o que é formação de professores?, logramos apreender o conteúdo e 

organização da representação social de cada subgrupo sobre seu objeto de trabalho. Buscamos 

também estabelecer as conexões entre a representação social identificada de cada subgrupo e 

os habitus docentes, rastreando nessas representações as estruturas objetivas imanentes do 

microcosmo (e suas dimensões) que habitam os formadores, o campo acadêmico e seu 

subcampo, e que tanto estruturam sua percepção quanto sua ação nele, conforme o referencial 

teórico adotado.  

 Finalmente, nesse último movimento, ensaiamos uma interpretação para o modo como 

os dois subgrupos de formadores objetivam e ancoram sua representação social sobre o objeto 

formação de professores.  

O tema formação de professores é um dos mais investigados da pesquisa educacional 

contemporânea. Em 2006, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio 

Teixeira” (INEP) publicou um extenso relatório sobre o estado do conhecimento acerca da 

formação dos profissionais da educação, em dissertações e teses defendidas nos Programas de 

Pós-Graduação do Brasil, credenciados pela CAPES/MEC, abrangendo o período de 1997 a 

2002 (BRZEZINSKI, 2006). O levantamento inicial incluiu 50 Instituições e Programas, dos 
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quais foram selecionados 23, de acordo com critérios que asseguravam a representatividade 

do universo. A análise dos trabalhos produzidos nesse âmbito mostrou que, no período, os 

Programas produziram 8.085 dissertações e teses. Destas, 1.769 (12% do total) tratam da 

formação dos profissionais da educação. Dos 23 Programas selecionados como amostra, 

foram analisadas 742 pesquisas, sendo 558 dissertações de mestrado e 184 teses de doutorado.  

Os trabalhos foram sistematizados nas seguintes categorias de análise e percentuais de 

ocorrência no total da amostra: trabalho docente (36%); formação inicial (22%); formação 

continuada (15%); identidade e profissionalização docente (9,5%); políticas e propostas de 

formação de professores (8,5%); concepções de docência e de formação dos professores 

(6,5%) e revisão de literatura (2%) (2006, p.26-27). Essas categorias foram desdobradas em 

subcategorias. A categoria com que o presente estudo tem relação é “identidade e 

profissionalização docente”, da qual faz parte a subcategoria “representação social” sobre a 

profissão do professor. O relatório dá conta de que, no período 1997 a 2002, classificados 

nesta subcategoria, houve 14 trabalhos sobre “formação simbólica, o conhecimento, a 

concepção de professor, as crenças, os valores, o imaginário social”, o que representa 20% do 

total de 70 trabalhos contados na categoria “identidade e profissionalização docente” (2006, 

p.44). Outra categoria onde aparece a subcategoria “representação” é a de “trabalho docente”, 

que tem expressivo número de pesquisas que estudam práticas escolares sob a forma de 

representações (2006, p.38), porém apenas dois trabalhos, do conjunto de 268 categorizados 

como “trabalho docente”, investigam o tema “representação de professor universitário sobre 

os cursos e o perfil deste professor” (2006, p.41). 

Quanto aos conceitos de habitus e campo, uma busca nos seis anexos que compõem o 

relatório com os resumos analíticos de cada dissertação ou tese analisada, por ano do referido 

intervalo, revela a presença do pensamento de Bourdieu nos trabalhos dos mais variados 

enfoques sobre a formação do professor, desde a perspectiva da alfabetização até a da relação 

entre formação do professor e o ciberespaço. Porém não há no documento do MEC/INEP 

referência a pesquisas que trabalhem com os conceitos de campo e habitus articulados ao de 

representações sociais e focalizando professores universitários ou de licenciaturas. Isso não 

significa, naturalmente, que não existam pesquisas sobre esse tema específico, mas, apenas, 

que os estudos envolvendo esse segmento do magistério são mais raros. Talvez porque se trate 

de um “campo minado”, como frisam os autores do relatório, ao se referirem à ausência de 

pesquisas sobre a formação pedagógica do professor do ensino superior no grande acervo de 

trabalhos analisados. Embora os autores não expliquem a razão da metáfora, interpretamo-la 
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como uma referência à delicadeza do tema por envolver o professor do ensino superior, 

reconhecido como grupo de elite do professorado brasileiro.  

O tema não é novo, mas o modo como nos acercamos dele, interrogando sobre 

elementos da “história esquecida” da formação de professores, pode suscitar novas questões, 

sem falsos encantamentos. Como nos lembra Bourdieu, em O poder simbólico: 

Caímos constantemente na armadilha de um sentido que se faz, fora de nós, 

sem nós, na cumplicidade incontrolada que nos une, coisa histórica, à 

história coisa. Ao objectivar o que há de impensado social, quer dizer, a 

história esquecida, nos pensamentos mais vulgares ou nos mais cultos – 

problemáticas atacadas de necrose, palavras de ordem, lugares comuns – a 

polêmica científica, armada com tudo o que a ciência produziu, na luta 

permanente contra si própria e por meio da qual ela se supera a si própria, 

oferece àquele que a exerce e que a ela se submete uma probabilidade de 

saber o que diz e o que faz, de se tornar verdadeiramente no sujeito das suas 

palavras e dos seus actos, de destruir tudo o que existe de necessidade nas 

coisas sociais e no pensamento do social. A liberdade não consiste em negar 

magicamente esta necessidade, mas sim em conhecê-la [...] (1989, p. 105). 

Assim, os propósitos da presente pesquisa se justificam tendo em vista sua pretensão 

de conhecer modos de ser e de pensar de uma parcela importante dos docentes dos cursos de 

licenciatura da Ufpi, que detêm um papel estratégico – mas “impensado”, como formadores 

de futuros professores da educação básica.  

Sob a perspectiva atual da metodologia da pesquisa em educação, este trabalho 

incorpora algumas aquisições expressivas do que Ghedin e Franco (2008) chamam de “novos 

sentidos para a compreensão do fenômeno educativo”, lembrando que toda ciência é datada e 

“[...] incorpora em seu fazer as representações da cultura coletiva do momento” (2008, p. 55). 

Procurando dar conta das transformações ocorridas na pesquisa educacional, na configuração 

de uma nova cientificidade do conhecimento educacional, principalmente da pesquisa 

qualitativa, os autores citam como elementos dessa transformação: a entrada em cena do 

professor e de sua subjetividade, que permitiu à pesquisa olhar a realidade sob a perspectiva 

deste ator; o destaque dado ao cotidiano, lugar da vivência, do sentido, do intersubjetivo, da 

interação e, mesmo, espaço de mudança; a percepção da realidade social como dotada de 

sentido, que deu margem a ampliação dos estudos sobre representações sociais, sobre o 

discurso e a fala dos sujeitos; a emergência de questões relativas à identidade, emancipação e 

autonomia do sujeito; a preferência pelo estudo do processo ao invés do produto e o 

enriquecimento das técnicas de pesquisa. Sob esse ponto de vista, a presente pesquisa 

incorpora muitos desses elementos e dos novos problemas que trazem implícitos. 
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II - Objetivos 

Tendo por horizonte essas idéias e preocupações, estabelecemos os objetivos da 

presente investigação: 

a) Objetivo geral: 

Identificar o conteúdo e organização da representação social sobre formação de 

professores, construída pelos docentes das licenciaturas da Ufpi, considerando o lugar que 

ocupam na estrutura das posições relativas do campo acadêmico, os efeitos simbólicos daí 

decorrentes e as implicações desses condicionantes para a ação formativa.  

b) Objetivos específicos:  

- Caracterizar a Ufpi como instituição do campo acadêmico nacional e o subcampo da 

formação de professores como uma região do campo acadêmico, considerando o seu processo 

de constituição histórica, com suas dimensões internas e relações com outros subcampos, 

projetados no interior daquela Instituição, como também a sua condição de estrutura 

homóloga a de campo social, onde os agentes-professores ocupam posições e concorrem pela 

posse de capital simbólico e demais enjeux
12

; 

- Apreender os habitus docentes desses professores-agentes da formação do professor 

nas licenciaturas da Ufpi, considerando sua origem e trajetória bem como as especificidades 

de suas posições no subcampo de atuação; 

- Identificar e analisar o conteúdo e a organização da representação social sobre 

formação de professores, construída pelos professores de acordo com sua especificidade de 

atuação. 

III - Percurso metodológico: delimitações e técnicas e instrumentos de pesquisa 

Delimitações 

A pesquisa cingiu-se ao universo dos professores das licenciaturas específicas, tendo 

envolvido 134 docentes de licenciaturas que se desenvolvem no Campus “Ministro Petrônio 

Portella”, de Teresina. Esse número corresponde a 42,3% do total de professores desses 

Cursos, contados em julho de 2008. Desse total, 8,6% eram professores substitutos, 

                                                 
12

Enjeux , segundo Domingos Sobrinho, citando Phillipe Bernoux,  refere-se ao “[...] valor que cada um atribui a 

uma ação; o que se pode ganhar ou perder além dos objetivos da ação”, como ganhar a estima dos outros ao 

realizar uma ação difícil. Em situações de conflito, “[...] há sempre des enjeux mais ou menos escondidos (de 

poder) por trás dos objetivos declarados” (2002, p. 51).  
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contratados dos dois Departamentos de formação pedagógica do CCE, pertencendo, portanto, 

à Dimensão Pedagógica da formação de professores nas licenciaturas
13

. O fato de os 

Departamentos de formação pedagógica não poderem dispensar o trabalho dos professores 

substitutos levou-nos a considerá-los como participantes desta pesquisa, já que eles são parte 

da realidade da formação de professores desenvolvida no CCE. Tivemos, no entanto, o 

cuidado de convidar professores com o maior tempo de experiência possível, alguns estando 

no seu terceiro ou quarto contrato. Definimos que o tempo mínimo de experiência em alguma 

licenciatura da Ufpi para todos os docentes participarem da pesquisa seria de um ano.  

 O total de participantes compôs dois grupos, cada um tendo participado de uma etapa 

da pesquisa. Na primeira etapa, e com o primeiro grupo, aplicamos a Técnica de Associação 

Livre de Palavras (TALP); na segunda, e com o segundo grupo, aplicamos o Procedimento de 

Classificações Múltiplas (PCM), em associação com o Questionário sobre habitus. Dividimos 

o grupo da seguinte forma, considerando as etapas, procedimentos e técnicas de pesquisa 

aplicadas: 

1ª Etapa: TALP, envolvendo 54 docentes, sendo 25 dos Departamentos da Dimensão 

Pedagógica
14

 e 29 dos Departamentos da Dimensão Específica, garantindo de dois a três 

representantes por licenciatura específica; 

 2ª Etapa: PCM e Questionário sobre habitus, aplicados a 80 docentes, formando dois 

subgrupos definidos por sua vinculação à formação pedagógica ou à formação específica nas 

licenciaturas, sendo 30 docentes da Dimensão Pedagógica (15 de cada Departamento de 

formação pedagógica do CCE) e 50 docentes da Dimensão Específica, garantindo a 

participação mínima de três até seis docentes, nos Departamentos maiores, por curso de 

licenciatura, dependendo de nossas possibilidades de acesso aos docentes e de sua aceitação 

do convite para participar da pesquisa. Aqueles que participaram da TALP não mais 

participaram do PCM e do Questionário, e vice-versa.  

                                                 
13

Esses Departamentos não conseguem atender à demanda contando apenas com os seus efetivos. Atendendo, 

além de outras, às necessidades de formação pedagógica de todas as licenciaturas específicas e do curso de 

Pedagogia do Campus de Teresina, esses dois órgãos não podem dispensar o trabalho do professor substituto 

para fazer frente àquelas necessidades. Seu número flutua de mês a mês, de período a período, tendo em vista as 

determinações da legislação trabalhista, que exige um intervalo de dois anos entre um contrato e outro do mesmo 

indivíduo. Curiosamente, tal situação tem gerado, nos dois Departamentos, uma espécie de “quadro” de 

professores substitutos que vão se revezando. Muitos vão e voltam repetidas vezes, respeitando a legislação do 

contrato temporário no serviço público.  Desse modo, o professor substituto passou a fazer parte da realidade da 

formação do professor na Dimensão Pedagógica das licenciaturas, diferentemente dos Departamentos de 

disciplinas específicas, onde esse tipo de contrato de professores é mais raro.  

14
Os docentes da Dimensão Pedagógica desenvolvem disciplinas de formação pedagógica em todas as 

licenciaturas. 
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 A pesquisa foi aplicada no Campus “Ministro Petrônio Portella”, em Teresina, em dois 

momentos. O primeiro, no segundo período de 2008, nos meses de agosto e setembro, quando 

aplicamos a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) aos 54 sujeitos de todos os 

Departamentos e Cursos envolvidos. O segundo foi executado ao longo do primeiro período 

de 2009, quando aplicamos aos 80 professores, de todos os Departamentos e Cursos 

envolvidos, o Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM) e também o Questionário 

sobre habitus. Antes da aplicação dos procedimentos de pesquisa, os sujeitos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido exigido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Ufpi (Apêndice B). 

O único critério previamente fixado para a participação na pesquisa foi o entrevistado 

ser professor de alguma licenciatura específica, atuando nessa condição há, pelo menos, dois 

períodos, podendo estar em qualquer nível ou classe da carreira, além de aceitar o convite 

para participar. O contato inicial foi feito pessoalmente, nos gabinetes e laboratórios dos 

professores, ou por telefone. Em todos os casos, após nos identificarmos e explicar os 

objetivos da investigação, agendávamos dia e hora para a aplicação do PCM e deixávamos 

uma cópia impressa do Questionário, a ser recebida posteriormente. Alguns professores 

preferiram que enviássemos o citado instrumento por e-mail, tendo utilizado o mesmo meio 

para devolvê-lo preenchido.  Dois professores solicitaram que aplicássemos o PCM em seus 

domicílios, em virtude de suas agendas na Universidade, e assim procedemos.  

Técnicas e instrumentos de pesquisa  

Sabemos que há um conjunto de metodologias de acesso às representações sociais dos 

coletivos que pretendemos estudar e de apreensão de habitus dos grupos pesquisados. Ao 

selecionar os procedimentos de pesquisa, guardamos as advertências de Zaia Brandão (2002) 

a respeito de nossas escolhas metodológicas, entre as quais a de que devemos eleger 

instrumentos de pesquisa em consonância com os problemas que queremos investigar e a de 

que são improcedentes os antagonismos de tipo quantitativo-qualitativo e micro-macrossocial. 

Quanto ao primeiro tipo de antagonismo, afirma a autora, a incomensurabilidade das práticas 

sociais não nos isenta de tentar aproximações quantitativas dos fenômenos, pois não são elas 

que nos tornam positivistas; o que não deve faltar é uma conceituação prévia e uma 

reconstrução a posteriori. Quanto ao segundo antagonismo, em ciências sociais, sublinha, a 

visão que privilegia o micro não é pior nem melhor do que a que se centra no macro: “o que 

importa é a pertinência do enfoque para obter o ângulo mais adequado do problema em 

investigação” (BRANDÃO, 2002, p. 28-29).  
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Com relação às técnicas de pesquisa adotadas neste estudo, definimos que deveríamos 

aplicar aos sujeitos duas técnicas associativas (TALP e PCM, este complementado pela 

Análise de Facetas) combinadas com uma técnica clássica, o Questionário sobre habitus, 

como detalhamos abaixo: 

a) Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), com o objetivo de levantar, junto ao 

primeiro grupo de sujeitos, as palavras ou itens do campo semântico relacionado à expressão 

formação de professores. A TALP é preparatória ao PCM e orientou, em certa medida, a 

própria elaboração do Questionário sobre habitus, que se deu após a execução da mesma. O 

detalhamento da aplicação desta técnica, o perfil dos participantes e seus resultados, isto é, as 

palavras do campo semântico selecionadas, estão explicitados no tópico 3.1.1 do Capítulo 3; 

b) Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM), executado com o objetivo de apreender 

o conteúdo e organização da representação social do segundo grupo de formadores. Neste 

procedimento os sujeitos realizam, com um conjunto de palavras mais citadas perante o 

estímulo formação de professores é...?, colhidas pela técnica anterior, dois tipos de 

classificação: um livre, em que o sujeito associa as palavras pelos próprios critérios; outro, 

dirigido, em que o sujeito associa as palavras atribuindo-lhe um valor de associação, por meio 

de uma escala que lhe apresentamos no momento da classificação. Os fundamentos teóricos 

do PCM, o detalhamento da aplicação deste procedimento e o perfil dos participantes estão 

explicitados no tópico 3.1.2 do Capítulo 3. Os resultados da aplicação do PCM são as falas 

dos sujeitos explicando suas classificações de palavras, que exploramos ao longo do Capítulo 

3, e os mapas da representação social de cada subgrupo, que analisamos no mesmo capítulo.  

c) Análise de facetas, utilizada como técnica complementar ao PCM, para o estudo dos mapas 

gerados por um programa de computador. Os fundamentos teóricos desta técnica estão no 

tópico 3.1.3 do Capítulo 3 e os resultados estão nos próprios mapas analisados no mesmo 

capítulo.  

d) Questionário sobre habitus (Anexo E), aplicado, como esclarecemos, simultaneamente ao 

PCM. Na construção do questionário procuramos não perder de vista o pressuposto de que a 

verificação empírica de um habitus seja, além do próprio objetivo de identificação deste, 

significativa para a compreensão da representação social pesquisada.   

A aplicação da TALP e do PCM exige o registro em protocolo próprio (Anexo A e 

Anexo C) das classificações de palavras realizadas pelos sujeitos. Juntamente com os 

Protocolos da TALP e do PCM preparamos duas fichas, que denominamos de Instrumento I e 
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Instrumento II (Anexo B e Anexo D), adequadas para coletar dados da inserção do professor 

na carreira universitária, como: tempo de serviço, classe e nível na carreira, cursos em que 

atua, disciplinas que leciona, títulos de pós-graduação obtidos, título da dissertação ou tese e 

trabalho de pesquisa realizado ou em processo de realização, de modo que esses instrumentos 

também se tornaram importantes fontes de dados. 

Os dados resultantes da aplicação da TALP e do Instrumento I foram apurados 

manualmente. Os resultantes do PCM, os do Instrumento II e os do Questionário sobre 

habitus foram inseridos no Programa de computador SPSS
15

, com o qual foi possível o 

cruzamento de dados que interessavam à pesquisa e à produção dos mapas da representação 

social pesquisada. 

 Ao relatar os próprios passos de pesquisa, o pesquisador faz um exercício de 

reflexividade, pois assim se obriga a um distanciamento crítico em relação ao objeto de estudo 

e a si mesmo. Bourdieu utiliza a metáfora dos óculos, que devem ser constantemente retirados 

do rosto para serem vistos, examinados, de modo que o pesquisador tome consciência dos 

seus limites, dos limites dos seus instrumentos e controle os efeitos que eles podem causar na 

sua percepção do objeto. Ou seja, é preciso levar em conta o seu envolvimento pessoal com a 

pesquisa, seus interesses, a própria representação acerca do objeto, que constrói e partilha 

com seu grupo de pertença. E ainda mais cautela é necessária quando, como adverte 

Bourdieu, toma por objeto o mundo social a que pertence, no nosso caso, docente da 

Instituição em estudo, com inscrição na Dimensão Pedagógica de uma licenciatura, pois a 

situação de excesso de proximidade, assim como a de excesso de distância, pode representar 

obstáculos ao conhecimento científico.  

Daí a necessidade de termos clareza quanto ao lugar social de onde falamos como 

pesquisadores, isto é, a explicitação completa desse lugar faz parte do conhecimento da 

realidade do objeto, tanto quanto a explicitação dos pressupostos teórico-metodológicos da 

pesquisa. Esse esforço de explicitação foi o que nos orientou nesta investigação. 

IV - Organização do trabalho 

O trabalho está organizado nesta Introdução e em mais três capítulos, aos quais se 

seguem as Considerações Finais, as Referências Bibliográficas e os Anexos e Apêndices. 

Tendo em vista uma exposição mais didática do trabalho, optamos por fundamentar e 

                                                 
15

Statistical Package for the Social Sciences. A versão utilizada foi SPSS.13. 
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descrever os procedimentos metodológicos utilizados e o perfil dos participantes no início dos 

capítulos cujo conteúdo apresenta os resultados da técnica utilizada. Assim, com exceção do 

Capítulo 1, para cuja elaboração nos valemos de pesquisa bibliográfica e documental, o 

desenvolvimento do tema do Capítulo 2, que trata dos habitus docentes, é precedido pela 

apresentação de informações mais detalhadas sobre a construção e aplicação do Questionário 

de onde vieram os dados; o tema do Capítulo 3, que trata da representação social sobre 

formação de professores de cada subgrupo pesquisado,  é precedido por uma fundamentação 

teórica da TALP, do PCM e da Análise de Facetas, técnicas que deram origem aos resultados 

explorados nesse capítulo. A tese está organizada da seguinte forma: 

Introdução, em que apresentamos a problemática, o objeto e os objetivos da 

investigação, além dos teóricos em que se apóia a análise e interpretação dos dados. No tópico 

sobre o percurso metodológico, apresentamos a delimitação espaço-temporal da pesquisa e, 

brevemente, as técnicas e os instrumentos utilizados.  

Capítulo 1 - A Ufpi e a formação de professores: herança, missão e tarefa, onde 

situamos a Ufpi como instituição do campo acadêmico nacional, caracterizamos a formação 

de professores como um subcampo do campo acadêmico e reconstituímos como a formação 

de professores se organizou na Ufpi.  

Capítulo 2 - Origem e destino dos formadores: dos habitus escolares às razões 

práticas no campo acadêmico e no subcampo da formação de professores, onde buscamos 

apreender os habitus docentes dos formadores, considerados como agentes do campo 

acadêmico e do subcampo da formação de professores, por meio da identificação dos 

referentes empíricos desses habitus.  

Capítulo 3 - Os professores como agentes do subcampo da formação de 

professores e sua representação social sobre o objeto formação de professores, no qual 

trazemos a exposição e análise dos dados acerca da representação social dos subgrupos sobre 

seu objeto de trabalho formação de professores e evidenciamos o conteúdo e organização 

dessa representação, explicitando como objetivam e em que matrizes culturais a ancoram.  

Considerações Finais, em que apresentamos as conclusões do estudo, sintetizando os 

resultados mais relevantes e retomando a tese para explicitá-la em termos mais precisos. 
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CAPÍTULO 1  

 

A UFPI E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: HERANÇA, MISSÃO E TAREFA 

Neste capítulo, procuramos compreender como se constituiu, na Ufpi, o processo de 

formação de professores, tomando essa Instituição como componente do campo acadêmico 

nacional e a própria formação de professores como um subcampo deste. Bourdieu define 

campo científico como “[...] um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou 

transformar esse campo de forças” (2004a, p. 22-23). Esse espaço social, caracterizado por 

relações de força, de dominação, é criado pelos agentes, portanto, o campo “[...] só existe [...] 

pelos agentes e pelas relações objetivas entre os agentes que aí se encontram” (2004a, p. 23). 

Na mesma obra, explica a gênese desse conceito e descreve sua ideia sobre campo: entre a 

obra artística, literária, científica etc. e seu contexto social não há uma relação direta. Existe 

um universo entre esses dois polos  

“[...] que chamo o campo literário, artístico, jurídico ou científico, isto é, o 

universo no qual estão inseridos os agentes e as instituições que produzem, 

reproduzem ou difundem a arte, a literatura ou a ciência. Esse universo é um 

mundo social como os outros, mas que obedece a leis sociais mais ou menos 

específicas” (2004a , p. 20).  

Em outras palavras, o campo é um microcosmo, um espaço relativamente autônomo, 

com leis próprias, que lhe permitem certa autonomia, sem jamais escapar às imposições do 

macrocosmo. Bourdieu utiliza o termo subcampo (1989, p. 29; 2004a, p. 21) para se referir a 

determinada região ou espaço específico no interior do campo social. Neste trabalho, 

utilizaremos subcampo para nos reportarmos à formação de professores sempre que 

estivermos aludindo a esse processo como uma região do campo acadêmico.  

Consideramos as vantagens da adoção do conceito de campo, de Bourdieu, para a 

adequada apreensão das dinâmicas de estruturação do campo acadêmico e do subcampo da 

formação de professores ao se intersectarem com a instituição universitária concreta – Ufpi –, 

bem como com os outros campos científicos que nela se manifestam. Há, todavia, implicações 

teórico-metodológicas decorrentes da utilização desse conceito para interpretar objetos do 

mundo social. A apreensão do campo social exige que lhe captemos o movimento, que 

identifiquemos seus agentes
16

 e suas posições relativas no mesmo, os objetos que nele são 

                                                 
 

16
Agente, segundo Bourdieu, não deve ser visto como no estruturalismo, que o reduziu a um epifenômeno da 

estrutura: “Falo em agentes, não em sujeitos. A ação não é a simples execução de uma regra, a obediência a uma 
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disputados, as relações de poder e hierarquias que o atravessam, as leis que o regem, ao 

mesmo tempo, produtos e produtores de valores, representações e práticas daqueles que o 

habitam.  

Nesse sentido, procuramos identificar e descrever os elementos externos e internos que 

caracterizam a Ufpi como instituição do campo acadêmico nacional  e do subcampo da 

formação de professores,  no modo particular como se instaurou esse processo formativo na  

Universidade em apreço, afetando a cultura institucional e, sobretudo, o perfil 

socioprofissional do corpo docente, vale dizer, suas propriedades, nos termos de Bourdieu, 

seus habitus docentes, seus investimentos intelectuais, suas representações e práticas no 

campo acadêmico e no subcampo da formação de professores.  

O subtítulo deste capítulo encontra sua razão na percepção de que o processo de 

formação de professores na Ufpi tem assumido as configurações sugestivas de que se trata 

realmente de diferentes momentos que vão se dando, em parte, ao sabor das dinâmicas que se 

estabelecem fora dele,  na política, por exemplo. Assim, no primeiro momento, a formação de 

professores chega à Ufpi concomitantemente à instalação desta, na Capital do Estado do 

Piauí. Chega como herança recebida da Faculdade Católica de Filosofia, encampada pela 

nova instituição. No segundo momento, que se inicia logo após a instalação da Ufpi, a 

formação de professores lhe é atribuída como missão, demanda do Estado e da sociedade, 

enfim, das instâncias políticas e sociais. Tratava-se de formar professores para atender às 

urgentes necessidades do ensino secundário do Estado, que se urbanizava e se via frente a 

uma demanda crescente por escolas daquele nível do ensino. No terceiro momento, este que 

estamos vivendo, caracterizamos a formação de professores na Ufpi, como tarefa, seja no 

sentido de trabalho, feito por obrigatoriedade, seja no sentido de “tarifa”, a propósito da 

conhecida frase do pesquisador Luís Carlos de Meneses, em conferência em que criticava a 

universidade brasileira pela falta de compromisso com a formação de professores da educação 

básica
17

. No presente capítulo, esperamos poder justificar o subtítulo que lhe atribuímos. Nos 

tópicos desenvolvidos a seguir, daremos ênfase à instituição universitária, ao Centro de 

Ciências da Educação e aos professores desse Centro, nessa ordem.  

 

                                                                                                                                                         
regra. Os agentes sociais [...] não são apenas autômatos regulados como relógios, segundo leis mecânicas que 

lhes escapam.” São detentores de habitus, princípio gerador de disposições, adquiridas pela experiência, que 

permite aos agentes gerar uma infinidade de ações que não podem ser previstas por nenhuma regra (2004b, p. 

21).  

17
A frase de Meneses é: “[...] a Universidade tem aceitado formar professores como espécie de tarifa que ela 

paga para poder fazer ciência em paz” (1986, p. 120). 
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No último tópico, o destaque será para a composição de gênero do subcampo da 

formação de professores, que imprime marca característica a esse subcampo. Não era intenção 

inicial lidar com a categoria gênero no presente trabalho, entretanto, o tema se impôs ao 

analisarmos as estatísticas sobre os gêneros na Ufpi. Optamos por tratar a divisão por gênero 

como uma propriedade do subcampo, embora não possamos abstrair que ela diz respeito 

primariamente às vidas dos indivíduos e grupos.  

1.1 A Ufpi como instituição do campo acadêmico nacional 

Autores que pesquisam a universidade brasileira fundamentados na teoria dos campos 

sociais preferem tratar essa instituição como pertencente ao campo acadêmico nacional e não 

como instituição do campo científico (embora ela também o seja), considerando que a 

amplitude desse último conceito torna-o um tanto impreciso já que envolve outras instituições 

ligadas à atividade científica. Miranda (2008, p. 47) define o campo acadêmico como “[...] 

espaço das instituições, agentes e práticas da educação de terceiro grau ou universitário”, 

constituído pelas universidades das três esferas de governo, por faculdades, institutos, centros 

de educação tecnológica e faculdades de tecnologia, públicas e privadas, de acordo com a 

tipologia das instituições de ensino superior, prevista na legislação educacional brasileira. 

Carlos B. Martins (2003) caracteriza o campo acadêmico nacional pela sua complexidade, 

diversidade e heterogeneidade de instituições que expressam seus diferentes estágios de 

desenvolvimento e diferentes vocações acadêmicas, afirmando:  

Nas últimas décadas, formou-se um campo acadêmico extremamente 

complexo, integrado por instituições públicas (federais, estaduais, 

municipais) e privadas (particulares em sentido estrito, comunitárias, 

confessionais, filantrópicas) que têm-se estruturado a partir de diferentes 

tipos de organização acadêmica (universidades, universidades 

especializadas, centros universitários, faculdades, faculdades integradas, 

institutos superiores, centros de educação tecnológica). Mais do que isso, 

cumpre ressaltar que um dos traços marcantes do ensino superior brasileiro 

contemporâneo repousa sobre uma significativa heterogeneidade acadêmico-

institucional.  Esse conjunto de instituições [que] são portadoras de 

diferentes formatos institucionais, possuem distintos tamanhos, encontram-

se em diferentes estágios de consolidação acadêmica, expressam uma 

pluralidade de vocações acadêmicas, privilegiam de forma variada as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como recebem estudantes 

que possuem variadas motivações e perspectivas profissionais (MARTINS, 

2003, p. 161).  
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Ana Paula Hey
18

 (2008) também justifica, por outro ângulo, por que considera a noção 

de campo acadêmico como mais adequada do que a de campo científico para analisar a 

universidade no Brasil: 

[...] no Brasil, tem-se mais presente a idéia de academia - de Platão -, com 

cada área do conhecimento sendo uma espécie de sociedade de caráter 

científico e com membros próprios, mas que tem um ethos comum global. O 

campo acadêmico é entendido como o lócus onde ocorrem práticas 

institucionalizadas de produção do conhecimento, o que envolve sobretudo a 

idéia de universidade (HEY, 2008, p. 15-16). 

Dessa forma, ao tratar a Ufpi como instituição do campo acadêmico nacional, 

consideramos que a noção de campo social, como desenvolvida por Bourdieu, por um lado, 

relativiza a posição da Instituição nesse campo, obrigando-nos a reconhecê-la na sua condição 

de universidade periférica no conjunto das universidades do País e, por outro lado, exige a 

superação da visão idealizada da academia como lugar do saber “desinteressado”, da ciência 

“pura”, onde trabalham homens e mulheres voltados para objetivos comuns, e introduz na 

análise o conflito, o interesse, as lutas concorrenciais entre as instituições pela acumulação de 

poder simbólico. Isso significa prestígio, verbas, prêmios e melhores posições relativas no 

espaço acadêmico, que permitem a seus detentores estabelecer a legitimidade de suas 

posições, reivindicar a capacidade ou a autoridade científica e política de determinar, por 

exemplo, os rumos das políticas nacionais de ensino e pesquisa, multiplicando as vantagens 

dos agentes que detêm as posições dominantes nos diversos campos onde têm ação.  

Ao tomarmos a Ufpi como agência do campo analisado, buscamos reconhecer sua 

posição em relação às outras instituições que participam e concorrem no mesmo espaço e, ao 

mesmo tempo, situá-la academicamente, esboçando seu perfil institucional. Em outras 

palavras, que lugar ocupa a Ufpi no campo acadêmico nacional? Quais as suas propriedades 

como instituição desse campo? Que capitais detém para manter sua posição no campo? Para 

responder a isso lançamos mão de alguns indicadores
19

 que auxiliam no esclarecimento dessa 

posição. Onde for pertinente, utilizaremos dados comparativos do Piauí, Nordeste e Brasil e 

entre universidades do Estado, da Região Nordeste e universidades de cada região do País 

visando atingir o primeiro objetivo a que nos propusemos neste trabalho. 

                                                 
18

Mais à frente, na obra referenciada, a autora redefine que, ao invés de campo, utilizará a noção de espaço 

acadêmico, tendo em vista as especificidades de seu objeto de análise, no entanto, para o presente trabalho, 

consideramos válida sua justificativa quanto ao uso da noção de campo acadêmico. 

19
Utilizaremos os dados do Censo da Educação Superior de 2008, disponíveis no sítio <www.inep.gov.br>, 

acessados em novembro e dezembro de 2010. Outros dados estatísticos utilizados serão os disponíveis na página 

eletrônica da Ufpi, no sítio <www.ufpi.br>, acessados em setembro de 2010.  



49 
 

A Ufpi é uma das três instituições públicas de educação superior do Piauí. Além dela, 

existem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) e a 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI). As três estão sediadas na Capital do Estado. As duas 

Universidades têm atuação no interior do Piauí, através de seus campi ou núcleos 

universitários. Em números absolutos, a Ufpi oferecia, em 2008, um total de 62 cursos de 

graduação presencial, sendo 33 na Capital e 29 no interior do Estado
20

. Do total de cursos 

presenciais oferecidos em Teresina, 14 eram cursos de licenciatura de professores das 

disciplinas específicas do currículo da educação básica, para as séries finais do ensino 

fundamental e para o ensino médio. Em 2008, essa Instituição ofereceu 4.880 vagas nos seus 

cursos para os vestibulandos, registrava 15.970 alunos matriculados e 1.625 concluintes, de 

acordo com as informações de sua página eletrônica. A matrícula nos cursos de licenciatura 

era de 5.174 estudantes e nos bacharelados que tinham licenciaturas paralelas essa matrícula 

era de 763 estudantes
21

.  

Com a Tabela 1.1, a seguir, procuramos situar a educação superior do Piauí em relação 

à da Região Nordeste e à do Brasil:  

Tabela 1.1 - Educação superior no Brasil, Nordeste e Piauí por tipo de organização 

acadêmica: total de IES, cursos, matrículas e funções docentes - 2008 

Especi-

ficação 

 

Instituições 

Brasil Nordeste Piauí 

Quant. % Quant. % Quant. % (1) % (2) 
 

I 

E 

S 

Total 2.252 100,0 432 19,1 35 1,5 8,1 

Universidades 183 100,0 35 19,1 2 1,0 5,7 

Centros universitários 124 100,0 4 3,2 0 0,0 0,0 

Faculdades 1.911 100,0 383 20,0 32 1,6 8,3 

Cefet e Ifet 34 100,0 10 29,4 1 2,9 10,0 

C 

U 

R 

S 

O 

S 

Total 24.719 100,0 4.215 17,0 460 1,8 10,9 

Universidades 12.351 100,0 2.220 17,9 298 2,4 13,4 

Centros universitários 3.238 100,0 127 3,9 0 0,0 0,0 

Faculdades 8.725 100,0 1.719 19,7 145 1,6 8,4 

Cefet e Ifet 405 100,0 149 36,7 17 4,1 11,4 

M 

A 

T 

R 

Í 

C 

U 

L 

A 

S 

Total 5.080.056 100,0 912.693 17,9 69.201 1,3 7,5 

Universidades 2.685.628 100,0 447.179 16,6 35.326 1,3 7,8 

Centros universitários 720.605 100,0 42.387 5,8 0 0,0 0,0 

Faculdades 1.632.888 100.0 407.553 24,9 32.431 1,9 7,9 

Cefet e Ifet 40.935 100,0 15.574 38,0 1.444 3,5 9,2 

F 

U 

N 

Ç 

Õ 

E 

S 

D 

O 

C 

E 

N 

T 

E 

S 

Total 338.890 100,0 65.127 19,2 5.453 1,6 8,3 

Universidades 178.147 100,0 32.721 18,3 2.647 1,4 8,0 

Centros universitários 36.187 100,0 2.042 5,6 0 0,0 0,0 

Faculdades 116.499 100,0 27.166 23,3 2.414 2,0 8,8 

Cefet e Ifet 8.057 100,0 3.198 39,6 392 4,8 12,2 

Fonte: Fonte: INEP. Sinopses Estatísticas da Educação Superior – Graduação/2008 < www.inep.gov.br>.  Acesso: 03/09/ 2011. Organização 
da autora. 

% (1) - Percentual em relação ao Brasil; % (2) - Percentual em relação ao Nordeste. 

                                                 
20

Dados do Censo da Educação Superior/2008 – INEP. 
21

Dados da Coordenadoria de Estatística e Documentação de Ensino (CEDE), da Ufpi. 
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De acordo com o Censo da Educação Superior de 2008, havia um total de 2.252 

instituições de educação superior no Brasil, das quais 19,1% estavam na Região Nordeste e 

1,5% no Estado do Piauí. Considerando as instituições de educação superior pelos tipos de 

organização acadêmica, previstos na Lei 9.394/96 e na legislação subsequente
22

, o Brasil tinha 

183 universidades; 124 centros universitários; 1.911 faculdades e 34 Cefet e Ifet.  

Analisando a Tabela 1.1, percebemos que, embora as universidades representem 

menos de 10% do total de instituições de educação superior do País, elas oferecem 49,9% dos 

cursos de graduação presenciais, são detentoras de 52,8% das matrículas nesses cursos e 

congregam, também, 52,5% dos docentes da educação superior do País. Essa situação é 

similar para o Brasil e o Nordeste. Para o Estado do Piauí, onde o número de universidades 

(5,7% das instituições) está abaixo das proporções do Brasil e do Nordeste (8% das 

instituições), observamos que as duas instituições universitárias do Estado, ambas públicas 

(Ufpi e UESPI), são responsáveis por 64,7% dos cursos de graduação presenciais oferecidos. 

Essa proporção dá uma ideia da relevância das universidades públicas para o Piauí, em 

especial, a Ufpi, que foi a instituição universitária pioneira. 

A partir de 2008, o Ministério da Educação passou a utilizar, como critério de 

avaliação das instituições de educação superior, o Índice Geral de Cursos (IGC), que vem 

causando muitas discussões, apesar de haver um consenso de que alguma forma de avaliação 

deva ser utilizada tanto para orientar a fiscalização e os cidadãos que se dirigem às 

instituições de educação superior, como para orientar as mesmas quanto à melhoria dos 

serviços que prestam. Sem desconsiderar a pertinência dessas críticas, utilizaremos as 

informações desse indicador para compreender as hierarquizações do campo acadêmico 

nacional, bem como o lugar da Ufpi nesse campo. 

                                                 
22

A Lei 9.394/96, no artigo 52, estabelece: “As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se 

caracterizam por: I - Produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural,  quanto regional e nacional; II - Um terço 

do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; III - Um terço do corpo 

docente em regime de tempo integral.” Pelo Decreto nº. 5.773, de 09 de maio de 2006, artigo 12, “As instituições 

de educação superior, de acordo com sua organização e respectivas prerrogativas acadêmicas, serão credenciadas 

como: I - Faculdades; II - Centros universitários; e III - Universidades.” O Decreto nº. 5.786, de 24 de maio de 

2006, dispõe sobre os centros universitários, no artigo 1º.: “Os centros universitários são instituições de ensino 

superior pluricurriculares, que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido, pela qualificação do seu 

corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar”. Em seu Parágrafo 

Único, do mesmo artigo, estabelece: “Classificam-se como centros universitários as instituições de ensino 

superior que atendam aos seguintes requisitos: I - Um quinto do corpo docente em regime de tempo integral; e II 

- Um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado.” 
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 Considerando o Índice Geral de Cursos (IGC)
23

, para o triênio 2006, 2007 e 2008, das 

instituições de educação superior, por Estado, os resultados obtidos pelas 1.694 participantes 

dessa avaliação, encontramos que 0,8% estão na faixa 1 de avaliação, a mais baixa; 34% estão 

na faixa 2; 55,8% localizam-se na faixa 3, intermediária; 8% ficam na faixa 4 e 1,2% se 

classificam na faixa 5, a mais alta na avaliação do INEP. Esta faixa foi alcançada apenas por 

oito instituições dos Estados de São Paulo, seis de Minas Gerais, quatro do Rio de Janeiro e 

quatro do Rio Grande do Sul
24

. No outro extremo, na faixa 1, que classifica as mais precárias, 

do ponto de vista dos critérios estabelecidos pelo INEP, há 11 Estados com 14 instituições de 

ensino superior nessa faixa, inclusive uma do Piauí, uma do Amazonas e duas do Distrito 

Federal  (os Estados do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul não 

apresentaram instituições nessa faixa, no triênio analisado).   

Focalizando o Piauí, 24 instituições participaram da avaliação do INEP, relativa ao 

triênio 2006, 2007 e 2008. Esse Estado apresentou como resultado: uma instituição na faixa 1; 

11 instituições na faixa 2; 12 na faixa 3 e nenhuma instituição nas faixas 4 e 5, sendo esta 

última considerada como a faixa das instituições de excelência
25

.  

Para situarmos com mais precisão a Ufpi no campo acadêmico nacional é necessário 

compará-la às suas congêneres no Piauí e em outros Estados. Assim, selecionamos, para fins 

de comparação, a Universidade Estadual do Piauí (UESPI), uma universidade federal da 

Região Nordeste, que tomamos como representante das instituições com maior IGC, no 

                                                 
23

O IGC do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”), autarquia 

vinculada ao Ministério da Educação, considera, em sua composição, a qualidade medida dos cursos de 

graduação e de pós-graduação (mestrados e doutorados). Quanto aos cursos de graduação, é utilizado o CPC 

(Conceito Preliminar de Curso), que é uma média de diferentes medidas da qualidade de um curso. Essas 

medidas são compostas em 40% pelo ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes); 30% pelo IDD 

(Indicador de Diferença de Desempenho); 3% pelas instalações e infra-estrutura; 8% pelos recursos didáticos; 

12% pelo percentual de doutores e 7% pelo percentual de professores em tempo integral. Quanto aos cursos de 

pós-graduação, é utilizada a Nota CAPES, que é também resultante da composição de vários índices. O resultado 

é expresso em valores contínuos (de 0 a 500) e em cinco faixas (de 1 a 5). Esse índice foi apresentado, pela 

primeira vez, em 2008 (IGC referente ao triênio 2005-2007) e é divulgado anualmente pelo INEP/MEC 

(Informações da página eletrônica do INEP: www.inep.gov.br. Acesso: 30.10.2010). Não ignoramos as críticas 

endereçadas a esse polêmico indicador de qualidade das instituições de educação superior, tendo em vista o 

conceito de qualidade que trazem e das implicações de seu uso para o marketing das empresas privadas de 

ensino superior. Não obstante, é o indicador disponível, que reúne dados mais amplos sobre a educação superior 

brasileira e que permite comparações, com cautela. Sobre as críticas ao sistema de avaliação da educação 

superior no Brasil, citamos, por exemplo, Dias Sobrinho (2008), Giolo (2008) e Bittencourt, Casartelli e 

Rodrigues (2009). Utilizamos o IGC atualizado em 28.10.2010. 

24
No triênio em foco, não participaram da avaliação do INEP 434 instituições, representando 25,61% do total de 

instituições no Brasil. 

25
Considerando os cursos de graduação, os cursos de excelência são os que atingem a faixa 5 do Conceito 

Preliminar de Cursos (CPC). Para atingir essa faixa exige-se que o curso não fique, em nenhum aspecto 

analisado, na faixa 1, conforme Nota técnica (p. 7), do INEP (www.inep.gov.br. Acesso: 03/01/2011). 
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triênio 2006, 2007 e 2008, dessa Região, e uma universidade federal representativa de cada 

Região do País, com sede nas capitais dos Estados e do Distrito Federal. Selecionamos para 

essa comparação a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), da Região 

Nordeste
26

; a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), da Região Norte; a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), da Região Sudeste; a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), da Região Sul, e a Universidade de Brasília (UnB), pela Região Centro-

Oeste.  

A Tabela 1.2 mostra as instituições selecionadas e respectivos IGC para uma 

compreensão mais clara da posição da Ufpi em relação a cada representante das regiões: 

Tabela 1.2 - Índice Geral de Cursos - IGC (Triênio 2006/2007/2008) das IES 

selecionadas para comparação com a Ufpi 

IES 

Número de 

cursos que 

fizeram Enade: 

últimos 3 anos 

Número de cursos 

com CPC: últimos 

3 nos 

IGC 

Contínuo Faixas 

Universidade Estadual do Piauí 149* 41 171 2 

Universidade Federal do Piauí 50 34 282 3 

Universidade Federal do Rio G. do Norte 50 43 340 4 

Universidade Federal do Amazonas 54 35 276 3 

Universidade Federal de Minas Gerais 46 42 413 5 

Universidade Federal do Rio G. do Sul 46 42 415 5 

Universidade de Brasília 39 38 389 4 
Fonte:INEP - Índice Geral de Cursos da Instituição – IGC  <www.inep.gov.br>.  Acesso: 20/12/2010. Organização da autora. 
* O número discrepante de cursos da UESPI, em relação às outras instituições, deve-se a que, em meados da década de 1990, essa Instituição 

iniciou um processo de expansão e interiorização de suas ações implantando campi e núcleos no interior do Piauí (e em outros Estados 

vizinhos), que passaram a oferecer cursos de graduação em quase todos os municípios do Piauí, em convênio com as prefeituras municipais e 
a Secretaria de Educação e Cultura do Piauí, passando a tratar cada curso de convênio como uma unidade, independente de outros cursos 

similares.  

Observamos que, no triênio 2006-2007-2008, a UESPI é detentora do índice contínuo 

de avaliação mais baixo entre as sete instituições selecionadas, situando-se na faixa 2. A Ufpi 

está na faixa 3, juntamente com a UFAM. Nesta faixa estão as instituições que ocupam 

posição intermediária entre as participantes. A UFRN e a UnB classificam-se na faixa 4. Na 

faixa 5 estão a UFRGS e a UFMG, cujos índices alcançam a faixa mais alta, segundo os 

critérios do INEP.  

 A caracterização da Ufpi como instituição do campo acadêmico nacional deve levar 

em conta, também, os dados dessa agência sobre suas atividades de pesquisa e pós-graduação 

em comparação com as atividades da mesma natureza das instituições desse campo que 

selecionamos para isso, lembrando que a avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

                                                 
26

As outras instituições públicas federais com IGC 4, no triênio 2006, 2007 e 2008, no Nordeste, são: a 

Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Ceará e a 

Universidade Federal da Paraíba. 
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Pessoal do Ensino Superior  (CAPES), sobre os programas de pós-graduação das instituições 

entra na composição do IGC das instituições.  

 Os programas de pós-graduação das universidades brasileiras têm um papel vital no 

desenvolvimento da pesquisa no País, pertencendo ao campo acadêmico do setor público a 

maioria dos produtores de conhecimento. Segundo Cruz (2007), o Brasil tornou-se o 17º país 

produtor de ciência no mundo, considerando o número de artigos científicos indexados em 

2005, produzidos, na proporção de 10 para 1, nas universidades públicas, que abrigam 74% 

dos pesquisadores brasileiros, ficando 10% desses pesquisadores em institutos de pesquisa e 

16% no setor empresarial (2007, p. 71). O número de publicações científicas originadas no 

Brasil cresceu constantemente nos últimos 26 anos a uma taxa maior do que a do número total 

de publicações no mundo, dado que esse autor associa a uma “firme” política nacional de pós-

graduação. Esse crescimento se deu em todos os campos, mas com uma participação maior da 

agronomia, veterinária, astronomia e ciência espacial, microbiologia e ciências de plantas e 

animais. As publicações científicas em outros campos, conforme dados do ano 2000, ainda 

citando Cruz (2007, p. 73), participam com médias de distribuição semelhantes às dos países 

da OECD (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos), que reúne países 

considerados desenvolvidos. 

 O mesmo autor mostra que, no Brasil, seis universidades públicas
27

 são responsáveis 

por 60% dos artigos científicos publicados em revistas científicas internacionais e que 

somente a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade de Campinas (Unicamp) 

produzem, respectivamente, 27% e 11% da ciência no Brasil. Considerando a participação dos 

Estados brasileiros na produção de ciência, informa o citado pesquisador, há alta concentração 

da produção científica nos Estados do Sul e Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Minas Gerais e Paraná), os quais “[...] respondem por 92% dos artigos publicados nos 

periódicos do ISI”
28

 (2007, p. 78). 

Voltando a atenção para a Ufpi, a investigação sobre seu lugar no campo acadêmico 

nacional mostra que, em termos absolutos, considerando somente os cursos de pós-graduação 

stricto sensu, segundo informações da CAPES, em 2009, essa Universidade ofereceu 18 

programas de mestrado e um de mestrado e doutorado, nos quais estavam matriculados 522 

alunos, tendo titulado 156 alunos naquele ano. Na avaliação da CAPES, 15 mestrados têm o 

                                                 
27

As instituições mencionadas são: USP, Unicamp, UFRJ, UFRGS, UFMG e Unesp. 

28
ISI – Institute for Scientific Information, Philadelphia, EUA. 
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conceito 3; 4 têm o conceito 4, sendo um deles o programa que conjuga mestrado e 

doutorado
29

.  

O cotejamento dos números relativos à pós-graduação e pesquisa da Ufpi com os de 

suas congêneres no campo em apreço dá uma ideia da posição relativa dessa Instituição, 

conforme evidencia a Tabela 1.3: 

Tabela 1.3 - Número de programas de pós-graduação stricto sensu: Brasil/Nordeste/ 

Piauí/IES selecionadas para comparação com a Ufpi - 2009  

Referência Mestrado Doutorado 
Mestrado/ 

Doutorado 

Mestrado 

Profissional 
Total 

BRASIL 1054 40 1.381 243 2.718 

NORDESTE 262 13 180 37 492 

PIAUÍ 18 0 1 0 19 

UESPI 0 0 0 0 0 

UFPI 18 0 1 0 19 

UFRN 22 1 19 1 43 

UFAM 22 0 7 2 31 

UFMG 9 2 57 1 69 

UFRGS 6 1 63 9 79 

UnB 10 0 49 7 66 
Fonte: CAPES <http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/>.  Acesso: 22/09/2010. Organização da autora. 

Em primeiro lugar, focalizando o total de programas de pós-graduação por instituição, 

na tabela analisada, observamos que, em relação ao Brasil, a proporção desses programas da 

Ufpi  é 0,7% e, em relação ao Nordeste, é 3,8%.  As proporções das demais Universidades 

listadas na Tabela 1.3, em relação ao Brasil, são as seguintes: UFRN - 1,5% dos programas; 

UFAM - 1,1%; UFMG - 2,5%; UFRGS - 2,9%; UnB - 2,4%. 

Relacionando a Ufpi às demais instituições, notamos a posição claramente periférica 

da Universidade piauiense, na estrutura de posições do campo acadêmico nacional, sob o 

aspecto analisado.  A quantidade de programas de pós-graduação das instituições analisadas 

em relação à quantidade desses programas na Ufpi é significativamente mais elevada. Os 

percentuais dessa relação a maior são os seguintes: UFAM - 63,1%; UFRN - 126,3%;  UnB - 

247,3%; UFMG - 263,1%; UFRGS - 315,8%. No entanto, para a realidade da educação 

superior no Piauí, a Ufpi é a única instituição universitária, pública ou privada, que oferece 

oportunidades de pós-graduação stricto sensu. 

                                                 
29

Os programas de pós-graduação stricto sensu têm avaliação trienal pela CAPES. Essa avaliação observa a 

escala de 1 a 7, onde: “a) as notas 6 e 7 são reservadas aos programas com doutorado classificados com nota 5, 

na primeira etapa de realização da avaliação trienal [...]; b) a nota 5 é a máxima admitida para os programas que 

ofereçam apenas mestrado; c) a nota 3 corresponde ao padrão mínimo de qualidade para a recomendação do 

programa ao CNE e consequente permanência no Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG”, conforme o 

Regulamento para a Avaliação Trienal 2010 (2007-2009). Documento eletrônico - <http://www.capes.gov.br>. 

Acesso: 07/01/2011.  
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 Já considerando as proporções de docentes envolvidos nos programas de pós-

graduação da Ufpi em relação ao Brasil e ao Nordeste,  em 2009, segundo a CAPES
30

, a Ufpi 

representa, respectivamente, 0,5% e 3,1%. Esse mesmo indicador, tendo em vista duas das 

instituições selecionadas, em relação ao Brasil, é: UFRN - 1,5%; UFRGS - 3,5%. 

Comparando a Ufpi, em relação à UFRN, esta possui a maior 192% de professores 

envolvidos na pós-graduação; em relação à UFRGS, a mais bem aquinhoada das instituições 

analisadas, esta detém 568,7% mais de docentes com essas mesmas características do que a 

Ufpi.  

As proporções de discentes matriculados nos programas de pós-graduação da Ufpi em 

relação ao Brasil e ao Nordeste,  no ano de 2009, de acordo com a mesma fonte, são da ordem 

de 0,3% e de 2,1% respectivamente. Essas mesmas proporções tendo em vista duas das 

instituições selecionadas, em relação ao Brasil, são: UFRN – 1,5%; UFRGS – 4%. 

Comparando esse mesmo indicador da Ufpi com o da UFRN, esta possui 375,4% mais de 

alunos na pós-graduação do que a Ufpi; com o da UFRGS, esta alcança 1.148,2% mais de 

alunos na pós-graduação do que a Ufpi. 

Relativamente às atividades de pesquisa dos docentes nos programas de pós-graduação 

stricto sensu das instituições em análise, os dados da CAPES também são ilustrativos para 

situar a Ufpi no campo acadêmico nacional. Com esse propósito, selecionamos uma amostra 

de programas de todas as instituições estudadas, para verificar a produção bibliográfica, 

técnica e artística do corpo docente desses programas, tendo em vista ser esse um dos itens 

importantes da avaliação das instituições.  

Optamos por verificar a produção docente de programas de áreas que guardam alguma 

relação com as licenciaturas e suas Dimensões aqui estudadas (Dimensão Pedagógica e 

Dimensão Específica). Assim, investigamos a produção dos professores dos programas de 

Educação de cada instituição e de duas áreas ou disciplinas de cada grande área do currículo 

tradicional da educação básica, no ensino médio: da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, pesquisamos a produção docente dos programas de Letras/Linguística e 

Arte/Música (mantendo a linguagem dos indicadores da CAPES); da área de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias, pesquisamos a produção docente dos programas de 

Química e Matemática/Estatística; da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, 

pesquisamos a produção docente dos programas de História e Filosofia/Teologia. Os 
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Dados obtidos no endereço eletrônicos <http//:geocapes.capes.gov.br>. Acesso: 22/09/2010. 
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resultados podem ser conferidos na Tabela 1.4, onde apresentamos a soma da produção do 

corpo docente dos programas selecionados de cada instituição, em 2009: 

Tabela 1.4 - Indicadores CAPES de produção docente por IES selecionadas para 

comparação com a Ufpi – 2009
31

  

 

IES 

Produção bibliográfica Produção técnica Produção artística 

 

Ac 

 

Atc 

 

Ar 

 

Anr 

Livro  

At 

 

Rp 

 

Out 

 

Ac 

 

Av 

 

Mus 

 

Opc Cap Int Col 

UFPI 56 148 1 61 82 14 8 200 0 15 0 0 0 3 

UFRN 142 338 1 92 175 6 2 355 19 54 6 1 0 0 

UFAM 65 106 1 15 31 12 0 129 22 9 0 1 0 0 

UFMG 528 382 1 210 421 89 83 887 41 211 12 53 123 6 

UFRGS 525 297 2 146 270 46 22 693 26 163 10 40 35 4 

UnB 280 250 1 186 160 26 11 299 21 64 11 23 19 2 
Fonte: CAPES - Cadernos de indicadores (Ano 2009). <www.capes.gov.br>. Acesso: 06.01.2011. Organização da autora. 
Legenda (mantendo as categorias definidas pela CAPES): 

Produção bibliográfica: Ac (Artigo completo), Atc (Anais trabalho completo), Ar (Artigo resumo), Anr (Anais resumo);  

Livro: Cap (capítulo), Int (integral), Col (coletânea); 
Produção técnica: At (Apresentação de trabalho), Rp (Relatório de pesquisa), Out (Outra);  

Produção artística: Ac (Artes cênicas), Av (Artes visuais), Mus (Música), Opc (Outra produção cultural). 

Segundo apuramos, os professores dos programas da Ufpi publicaram, por exemplo, 

39,4% de artigos completos e 46,8% de capítulos de livros em relação à  quantidade desses 

mesmos itens publicada pelos professores de programas da UFRN. Considerando as 

quantidades desses itens publicados pelos docentes dos programas selecionados da UFMG, os 

professores da Ufpi publicaram 10,6% dos artigos completos e 19,4% dos capítulos de livros 

publicados pelos colegas dos programas daquela Universidade. Com referência à publicação 

de livros integrais, muda a situação da Ufpi frente à UFRN, pois os docentes da Ufpi 

publicaram mais do que o dobro dos docentes daquela Instituição, o mesmo acontecendo com 

a publicação de coletâneas. Quanto à UFMG, a dominância desta se mantém perante a Ufpi e 

todas as outras Instituições comparadas, em todos os itens. De modo geral, os indicadores 

escolhidos mostram com clareza a permanência da posição de dominância das instituições do 

Sul e Sudeste do País, bem como o domínio regional da UFRN, exceção feita àqueles dois 

itens antes referidos.  

 Procuramos investigar, ainda, no intuito de compreender a posição da Ufpi no campo 

acadêmico nacional, as proporções da participação do Estado do Piauí e dessa Universidade 
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Para a construção dessa tabela consideramos as seguintes áreas, de acordo com a denominação da CAPES: 

Letras/Linguística e Arte/Música; Filosofia/Teologia: subcomissão Filosofia e História; Química e 

Matemática/Estatística; Educação. Observamos que: a) Há instituições que não contam com todos os programas. 

A Ufpi não tem programa de pós-graduação em Artes/Música; a UFAM não tem programas de Artes/Música; 

Letras/Linguística; Filosofia/Teologia; b) A UESPI não oferece programas de pós-graduação stricto sensu. 
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no esforço de pesquisa nacional, por meio dos grupos de pesquisa
32

 registrados pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológica (CNPq). De acordo com as 

estatísticas do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, desse órgão, o Nordeste 

participava, em 2008, com 16,9% do total de grupos de pesquisa registrados e o Piauí, com 

0,7% do total do País, que era de 22.797 grupos naquele ano.  

Com a Tabela 1.5, evidenciamos o número de grupos de pesquisa das Universidades 

selecionadas, registrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, que tomamos como 

um indicador das iniciativas de pesquisa de cada instituição: 

Tabela 1.5 - Número de grupos de pesquisa das IES selecionadas para comparação com 

a Ufpi, registrados no CNPq em 07/01/2011 

 

IES 

Total de grupos 

último censo 

Total de 

grupos 

certificados 

Total de grupos 

não atualizados 

Total de grupos 

aguardando 

certificação 

Total de 

grupos em 

preenchimento 

UFPI  128 172 0 0 21 

UESPI 23 59 3 0 10 

UFRN 157 223 9 0 8 

UFAM 178 192 8 18 24 

UFMG 630 748 28 0 20 

UFRGS 625 698 12 1 6 

UnB 314 418 26 1 54 
Fonte: CNPq < http://dgp.cnpq.br>.  Acesso: 07/01/2011. Organização da autora. 

 É possível acompanhar também, por essa tabela, os diversos estágios em que se 

encontram esses grupos, observando sua dinâmica de constituição. Tomando a coluna do total 

de grupos certificados, a Ufpi lidera no Estado em quantidade de grupos de pesquisa, mas, 

comparada nesse mesmo indicador com duas das instituições selecionadas, a UFRN e a 

UFMG, estas têm, respectivamente, 29,6% e 334,8% a mais de grupos certificados do que a 

Ufpi. 

Os pesquisadores que se esforçam por mapear as posições das instituições no campo 

acadêmico costumam levantar, também, o número de acessos ao Portal de Periódicos da 

CAPES, como indicador do dinamismo dos pesquisadores nacionais nas suas iniciativas de 
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De acordo com o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, grupo de pesquisa “[...] é definido como um 

conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças: cujo 

fundamento organizador dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança no terreno científico ou 

tecnológico; no qual existe envolvimento profissional e permanente com a atividade de pesquisa; cujo trabalho 

se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa; e que, em algum grau, compartilha instalações e 

equipamentos. O conceito de grupo admite aquele composto de apenas um pesquisador. Na quase totalidade 

desses casos, os grupos se compõem do pesquisador e de seus estudantes. [...] trata-se de um grupo de 

pesquisadores, estudantes e pessoal de apoio técnico que está organizado em torno à execução de linhas de 

pesquisa segundo uma regra hierárquica fundada na experiência e na competência técnico-científica. Esse 

conjunto de pessoas utiliza, em comum, facilidades e instalações físicas. Como se vê, a(s) linha(s) de pesquisa 

subordina(m)-se ao grupo, e não o contrário”. Endereço eletrônico: <http//:dgp.cnpq.br>. Acesso: 07/01/2011. 
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pesquisa. Assim, levantamos dados sobre as proporções do acesso ao referido Portal em 

termos de total do Brasil, do Piauí, da Ufpi e demais instituições que estamos analisando. 

 Conforme a CAPES
33

, em 2009, a Ufpi registrou 0,2% de acessos em relação ao 

Brasil. Dos acessos do Estado do Piauí, 97,8% foram realizados a partir da Ufpi
34

. No entanto, 

quando comparada em número de acessos das outras IES, a situação dessa Universidade se 

relativiza bastante, conforme podemos observar na Tabela 1.6: 

Tabela 1.6 - Total de acessos ao Portal de Periódicos CAPES: Brasil/IES selecionadas 

para comparação com a Ufpi - 2009 

IES Base referência Texto completo Total 

BRASIL 41.642.827 23.386.833 65.029.660 

UFPI 58.925 64.636 123.561 

UFRN 253.651 264.378 518.029 

UFAM 140.566 79.549 220.115 

UFMG 1.566.698 991.106 2.557.804 

UFGRS 1.964.336 1.622.248 3.586.584 

UnB 838.882 482.214 1.321.096 
FONTE: CAPES <http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds>. Acesso: 22/09/2010. Organização da autora. 

As estatísticas evidenciam a posição periférica da Ufpi no campo acadêmico nacional 

e, simultaneamente, a posição de líder local frente às demais instituições públicas e privadas 

do Estado. Desse modo, a relativização, no contexto do Piauí e da região circunvizinha, não 

reduziu sua importância política, acadêmica, científica e cultural para os setores sociais que 

podem ter acesso a ela. Com efeito, nos anos 70 e no início dos 80 do século XX, a Ufpi era 

única no Estado. Nos meados da década de 80, foi criada a Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI)
35

; na década de 90, houve um crescimento exponencial das faculdades privadas e, 

nos anos 2000, foi criado o IFPI, a partir da estrutura do Cefet
36

. Os anos 90 foram anos de 

ajuste da Ufpi em busca de melhor posição no campo acadêmico. É quando inicia a 

implantação de seus programas de pós-graduação stricto sensu, dentre os quais, o de Pós-

Graduação em Educação, no CCE, oferecendo o curso de Mestrado em Educação.  

Cremos ter reunido até aqui elementos empíricos suficientes para caracterizar a Ufpi 

como instituição periférica do campo acadêmico nacional, cujos polos dominantes estão nas 

universidades do Sul e Sudeste do País e, também, pudemos demonstrar a relevância dessa 
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Dados obtidos no endereço eletrônicos <http//:geocapes.capes.gov.br>. Acesso: 22/09/2010. 

34
A CAPES não registra acessos ao Portal de Periódicos a partir da UESPI. 

35
A UESPI foi criada em 1984, como Centro de Ensino Superior do Piauí, e reconhecida como instituição 

universitária em 1996. 

36
O IFPI (Instituto Federal do Piauí) foi criado em 2008, pela transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Piauí (Cefet) em Instituto, com diversas graduações e campi em cidades do interior do Estado. 
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Universidade para a elite política e intelectual local. A partir deste ponto, recuperaremos 

algumas condições históricas da gênese e do desenvolvimento da Ufpi, importantes para a 

compreensão do modo como se projetou o subcampo da formação de professores nessa 

Instituição universitária, principalmente na forma como se manifestou ao se estruturarem os 

cursos de licenciatura que estamos enfocando. 

A Ufpi foi criada por Lei datada de 1968
37

, o mesmo ano da Lei 5.540, que reformou a 

universidade brasileira, sob o regime político de 1964. Após anos de uma luta cujo ponto de 

partida localizou-se, inicialmente, no movimento estudantil
38

, tendo sido apropriada e 

politicamente ressignificada pela elite político-econômica e intelectual do Estado do Piauí, em 

aliança como o governo militar, esta logrou implantá-la em 1971, na Capital do Estado 

(PASSOS, 2003). Foi a primeira e única instituição universitária do Piauí, assim 

permanecendo até o ano de 1986, quando começaram a funcionar os primeiros cursos da 

futura Universidade Estadual do Piauí, ainda sob a condição de centro de ensino superior. 

Desse modo, durante quinze anos, a Ufpi foi a única instituição de ensino superior no Estado 

a responder pela formação de professores para a educação básica e também pela formação 

universitária dos demais profissionais de nível superior.  

Seu processo de constituição, como o de outras universidades brasileiras, deu-se pela  

incorporação de faculdades isoladas preexistentes, em Teresina, e da criação concomitante à 

da própria Ufpi, de mais uma faculdade, na cidade de Parnaíba, para atingir o número mínimo 

exigido pela legislação para que se organizasse uma universidade. Assim, depois de 

negociações em torno da situação jurídico-política de cada faculdade e para acomodar os 

interesses políticos e sociais envolvidos, a Ufpi encampou a Faculdade Federal de Direito; a 

Faculdade de Medicina e a Faculdade de Odontologia, ambas pertencentes à esfera estadual; a 

Faculdade Católica de Filosofia, privada confessional, todas sediadas em Teresina, e a 

Faculdade de Administração, da iniciativa privada, de Parnaíba
39

. Esse processo de formação 

da primeira universidade piauiense por meio da reunião de faculdades isoladas foi o modo 
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Lei nº. 5.528, de 12 de novembro de 1968. 

38
Segundo Passos, “A luta pela criação de uma universidade no Piauí é iniciada em outubro de 1963, pela União 

Estadual dos Estudantes”, em consonância com as lutas nacionais de estudantes, professores e intelectuais pela 

reestruturação do ensino superior no Brasil, o que não significa, segundo a autora, que a aspiração por uma 

universidade para o Estado não existisse há muito mais tempo. Pelo menos, desde a criação da Faculdade de 

Direito, em 1931, existia esse sonho, sem que houvesse ações deliberadas para concretizá-lo (2003, p. 39). 

39
A Faculdade Federal de Direito, fundada em 1931; Faculdade Católica de Filosofia, fundada em 1957; a 

Faculdade de Odontologia, fundada em 1960; a Faculdade de Medicina, fundada em 1966 e a Faculdade de 

Administração de Empresas, de Parnaíba, no litoral norte do Estado, criada ao mesmo tempo que a Ufpi, em 

1968, pela iniciativa da Associação Industrial de Parnaíba, e posta em funcionamento em 1971. 
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encontrado pela elite piauiense para a implantação, tardia, dessa Instituição no Estado, 

considerando que as primeiras universidades que se sustentaram e serviram como modelos 

para as demais, no País, datam dos anos 1930
40

.  

O reconhecimento de que esse foi o modo possível de construir a Universidade, 

todavia, não entrega ao acaso a sua construção, na segunda metade dos anos 1960. A 

recuperação de algumas marcas históricas da universidade brasileira e da piauiense faz-se 

necessária para a compreensão de como essa se concretizou no contexto do Estado do Piauí, 

sobretudo, porque, nesta sociedade, a criação do seu instituto universitário está visceralmente 

ligada à formação de professores.  

A primeira marca a ser lembrada diz respeito aos paradigmas históricos que 

configuraram a universidade brasileira e que a mantêm tensionada entre as concepções e 

práticas próprias de cada paradigma, por conseguinte, também o processo de formação de 

professores que nela tem lugar é, em geral, atravessado por essa mesma tensão. Paula (2009) 

caracteriza os três modelos de universidade que inspiraram a construção dessa instituição no 

Brasil - o modelo francês, o modelo alemão e o modelo norte-americano -, destacando o 

padrão francês napoleônico
41

 como o que mais influenciou a criação, no século XIX, de 

escolas de ensino superior. A autora registra também o repúdio inicial, por parte dos 

brasileiros, então sob forte influência da cultura francesa, à ideia de universidade, visto que 

esta, na França, era considerada pelos revolucionários como instituição corporativa, quase 

medieval, voltada para a cultura clássica e fechada às ciências experimentais e ao 

enciclopedismo. O modelo francês inspirou a organização do ensino superior no Brasil em 

escolas isoladas, de caráter pragmático e profissionalizante, dedicadas ao ensino e dissociando 

este da atividade de pesquisa, colocando-se essas faculdades a serviço das necessidades 

técnico-burocráticas do Estado, seu mantenedor, gerando-se com isso fortes vínculos entre os 

intelectuais e o Estado.  

No Brasil, esse modelo terá aproximação com a instituição da Universidade do Rio de 

Janeiro (URJ), a partir da aglutinação de escolas superiores isoladas. Na URJ, não houve uma 
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As primeiras universidades que se mantiveram foram a Universidade do Rio de Janeiro (1920, reformada em 

1931), e a Universidade de São Paulo (1934). 

41
Conforme Pedro Goergen, “[...] a orientação da universidade francesa, sob o regime napoleônico, seria 

sinalizada pelos interesses do Estado, que a estruturou centralmente e a pôs a serviço da formação dos 

profissionais dos quais este mesmo Estado necessitava. A orientação básica da universidade napoleônica era a 

utilidade e não a ciência neutra e independente, como era o caso da universidade alemã O investimento do 

Estado francês na universidade deveria ter como retorno a formação de profissionais úteis à sociedade. Na 

universidade francesa, a ciência jamais é um objetivo, mas sempre um meio de preparação profissional” (2000, 

p. 119).  



61 
 

preocupação com o desenvolvimento da pesquisa, como uma das finalidades da universidade, 

e nem com a criação de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que, no outro modelo 

presente, o alemão, era considerada como o coração da universidade, seu centro integrador e 

catalisador. A URJ foi transformada em Universidade do Brasil, em 1937, tornando-se padrão 

para o País, e sua Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, implantada em 1939, 

após reformas, caracterizada por oferecer ensino profissionalizante, sem cultivar a tradição de 

pesquisa e sem a atribuição de órgão integrador da universidade, conforme Paula (2009), foi 

definida como o estabelecimento federal de ensino destinado à preparação do magistério 

secundário, modelo para as demais faculdades com esse mesmo objetivo. A base 

organizacional da formação, em nível superior, dos professores para o secundário, então, foi 

essa Faculdade, fundada no modelo napoleônico, e que orientou a organização das demais 

faculdades, inclusive a Faculdade Católica de Filosofia, de Teresina, criada em 1958. 

O modelo alemão, de inspiração idealista, caracterizou-se: pela defesa da autonomia 

da universidade em relação ao Estado e ao poder político, ou seja, o Estado deve mantê-la 

financeiramente, mas não intervir nas suas atividades, daí a maior autonomia dos intelectuais 

alemães perante o Estado; por uma preocupação com a integração entre formação, pesquisa e 

ensino; por centrar-se na formação geral, científica e humanística, não reduzida à formação 

profissionalizante. Essa formação geral seria garantida pela função desempenhada pela 

Faculdade de Filosofa, Ciências e Letras, órgão integrador dos vários campos de 

conhecimento, comprometido com a universalidade e a totalidade do saber. Segundo Paula 

(2009), na organização da Universidade de São Paulo (USP), há características do modelo 

francês de universidade e também influência do paradigma alemão, tendo sido a criada com 

sua Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, enfatizando o ensino associado à pesquisa e a 

autonomia frente aos poderes político e religioso, passando a influir também esse modelo na 

formação da universidade brasileira. 

O terceiro paradigma que configurou a universidade no Brasil foi o modelo norte-

americano, sobretudo com os acordos MEC-USAID, de 1965 e 1967, e o Relatório Atcon, de 

1966, que balizaram a reforma universitária de 1968. Na análise de Cunha, somente nos anos 

1960, uma doutrina sistemática sobre universidade se fez presente no Brasil, através da 

reforma universitária. Embora a doutrina dessa reforma estivesse assentada no idealismo 

alemão, contra o modelo francês, o modelo organizacional adotado foi o norte-americano, 

caracterizado, entre outras coisas, por agrupar recursos materiais e humanos “em função das 

economias de escala no uso dos indutos”, o conhecimento a ser ensinado fragmentado em 
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disciplinas, a agregação destas originando os departamentos, por processos indutivos e, para 

os estudantes, o sistema de crédito. “Assim, a própria estrutura da universidade revelava a 

vitória do empirismo anglo-saxônico sobre o racionalismo francês e o idealismo alemão, 

embora este fosse evocado para sua justificativa”, esclarece o autor (CUNHA, 1988, p.18).  

O princípio básico dessa reforma foi a racionalização, da qual derivaram suas demais 

diretrizes. As características desse modelo são:  

[...] a) vínculo linear entre educação e desenvolvimento econômico, entre 

educação e mercado de trabalho; b) estímulo às parcerias entre universidade 

e setor produtivo; c) instituição do vestibular unificado, do ciclo básico ou 

primeiro ciclo geral, dos cursos de curta duração, do regime de créditos e 

matrícula por disciplinas, todas estas medidas visando uma maior 

racionalização para as universidades; d) fim da cátedra e incorporação do 

sistema departamental; e) criação da carreira docente aberta e do regime de 

dedicação exclusiva; f) expansão do ensino superior, através da ampliação 

do número de vagas nas universidades públicas e da proliferação de 

instituições privadas [...]; g) a idéia moderna de extensão universitária; h) 

ênfase nas dimensões técnica e administrativa do processo de reformulação 

da educação superior, no sentido da despolitização da mesma (PAULA, 

2009, p. 7). 

A breve passagem pelos modelos inspiradores das universidades brasileiras teve, 

inicialmente, o sentido de recuperar as linhas mestras que balizaram a criação da Ufpi e, 

portanto, simultaneamente,  seu processo de formação de professores. Assim, do ponto de 

vista formal, tratava-se de uma nova instituição criada no seio da reforma universitária de 

1968, atendendo os parâmetros legais desta. Contudo, participa fortemente na sua 

configuração real, na sua prática, a cultura do modelo napoleônico, das faculdades isoladas e 

especializadas que no princípio a constituíram, agências de caráter técnico-profissionalizante, 

pragmático, centradas no ensino e distantes da atividade de pesquisa, pela via da absorção de 

seus professores, alunos e funcionários, amalgamando-se essa matriz herdada à cultura da 

nova instituição universitária. 

Destacamos, também, outro traço característico do modelo napoleônico de 

universidade, o da vinculação estreita da instituição universitária com o Estado, pondo-se a 

primeira a serviço deste, fenômeno que, no Piauí, revestiu-se de uma coloração típica, isto é, o 

atrelamento ao Estado, próprio do modelo napoleônico de ensino superior, está fortemente 

presente antes e depois da criação da Ufpi, ainda que na interpretação específica da elite 

piauiense
42

,  que faz com que seus interesses (privados) se sobreponham ao interesse público, 
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Passos (2003) refere-se a um modo próprio das elites piauienses de sobreviver e manter suas posições de 

privilégio no campo do poder político. Ver a esse respeito sua tese sobre a constituição da Ufpi. Embora seja de 

grande interesse a exploração desse veio para a compreensão de aspectos importantes do surgimento da Ufpi, 
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qualquer que seja o regime político. Em relação à Ufpi, importa ressaltar que o Governo do 

Estado teve papel decisivo na sua criação e instalação não apenas pela sua atuação política 

junto ao poder central, através dos governadores, parlamentares, intelectuais e equipes 

técnicas, mas como “cliente” da Ufpi, demandando os serviços desta, sobretudo por meio de 

convênios para a preparação de professores do ensino secundário e especialistas em educação 

de que a estrutura administrativa e burocrática do Estado, bem como a rede de escolas eram 

muito carentes
43

. Essa demanda governamental foi um fator que conformou o modo como se 

projetou e se organizou a formação de professores na Ufpi. 

1.2 Da Faculdade Católica de Filosofia ao Centro de Ciências da Educação 

 A Faculdade Católica de Filosofia (Fafi) teve encampados seus cursos de licenciatura: 

Filosofia, Letras, História, Geografia, que já funcionavam regularmente, seguindo o 

conhecido esquema “três mais um”, então vigente
44

, e mais os cursos de Física e Matemática, 

resultantes de convênio com a Sudene
45

, que haviam começado a funcionar em 1970. 

Ao absorver da Fafi cursos, alunos, professores e funcionários técnico-administrativos, 

bem como seu patrimônio físico e financeiro, a Ufpi absorvia com eles parte do espírito, da 

cultura que inspirava aquela Faculdade e, sobretudo, por meio dos docentes que acolhia, 

herdava certas dimensões de um discurso e um conjunto de práticas que traduziam habitus 

docentes e representações próprios do contexto cultural, sociopolítico e acadêmico da 

Instituição católica. 

O “espírito que animava a Fafi”, nas palavras de seu último diretor
46

, antes da 

encampação, “estava claro no próprio regimento da Instituição”, que definia, entre outros 

                                                                                                                                                         
deixamos de fazê-lo tendo em vista que nosso objetivo aqui é identificar os elementos que configuraram nessa 

Instituição a formação de professores. 

43
Segundo depoimento de um dos funcionários da administração superior da Ufpi, esta, “[...] a partir do início, 

em 1971, tem sido muito útil ao Sistema Estadual de Ensino, porque ela começou a funcionar precisamente 

quando se iniciava a reforma no ensino de 1º. e 2º. graus [...] através de convênios com a Secretaria de Educação 

do Estado   formou numerosas turmas de professores para esse tipo de ensino [...] como também administradores 

escolares, diretores e secretários. Esta foi uma contribuição valiosíssima, principalmente naquele período de 

implantação da reforma do ensino, quando nos faltava, aqui no Estado, quase tudo [...]” (BELLO, 1980, p. 256). 

44
Esquema “três mais um”, modelo que vigorou nas licenciaturas desde 1939.  Por ele, o candidato a licenciado 

cursaria alguma das secções de filosofia, ciências ou letras da Faculdade de Filosofia em três anos, fazendo jus 

ao título de bacharel; no quarto ano, cursaria disciplinas de formação pedagógica e receberia o título de 

licenciado, habilitando-se como professor de disciplina específica do ensino secundário (CHAGAS, 1976). 

45
Sudene: sigla para a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, órgão do Governo Federal para 

promover o desenvolvimento da Região. 
46

Depoimento publicado nos Anais do Seminário “Presente do Passado: a Faculdade Católica de Filosofia na 

História da Educação do Piauí”, realizado no CCE/Ufpi, em 1995 (SOUSA; BOMFIM; PEREIRA, 2002). 
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objetivos de ordem cultural e religiosa, “[...] formar professores e orientadores de educação 

para o ensino médio”, então, uma atribuição específica das faculdades de filosofia no sistema 

nacional de ensino. No ideário da Fafi, a formação proporcionada no curso de Filosofia 

deveria promover tanto o desenvolvimento da totalidade da pessoa humana, considerando 

“sua natureza intelectual inteligente e sobretudo livre”, quanto a formação de suas dimensões 

específicas, através dos cursos que oferecia. Sobre o ideário da Faculdade, afirma esse ex-

diretor, em depoimento no Seminário “Presente do Passado”: 

A missão da Fafi era exatamente expressa por uma palavra muito em uso na 

época. Era a palavra conscientização! [...] era conscientizar a pessoa humana 

de todas as suas dimensões para que ela não apenas o fosse, mas também 

atuasse no meio da comunidade global de acordo com suas dimensões 

específicas (SOUSA; BOMFIM; PEREIRA, 2002, p. 145). 

 Continuamos a examinar o registro da narrativa desse importante agente da construção 

da Fafi e, por via indireta, da formação de professores na futura Ufpi, para esclarecer o que 

estava considerando que seriam aquelas dimensões específicas a serem cultivadas no 

ambiente da Faculdade, ideias que deixaram seu rastro desde a Faculdade Católica de 

Filosofia. Esse ex-diretor relata que, para discutir a Fafi, em 1968, foi realizada a “Semana 

Cultural Comemorativa do 10º Aniversário da Fafi”, ocasião em que sistematizou, socializou 

e discutiu com os participantes, docentes e discentes, muitos dos quais, pouco depois, tornar-

se-iam professores da Ufpi,  as ideias a respeito da Faculdade, que vinha colocando em 

prática
47

:    

Procurei desenhar um pouco o que chamaria de plataforma de uma 

Faculdade de Filosofia, tendo em vista, sobretudo, os cursos [...]. Focalizei 

sobretudo o objetivo de a Faculdade ser uma espécie de ânimo suscitador e 

animador do verdadeiro espírito de estudo, de investigação, tendo em vista a 

elaboração de uma cultura verdadeiramente própria, inserida, é claro, ao 

mesmo tempo mergulhada em todo o contexto circunstante, circundante 
(SOUSA; BOMFIM; PEREIRA, 2002, p. 144). 

 Esquematicamente, o ex-diretor refere-se às dimensões específicas do humano que 

cada curso cultivaria. O curso de Geografia contemplaria a “situação do homem”: 

“Pensávamos superar o tipo de curso de Geografia como até então era geralmente dado, 

sobretudo nos níveis secundários”; o curso de História trabalharia a “[...] dimensão de datação 

da pessoa humana, como ser temporal, a integrar-se no conjunto de toda a humanidade”. A 

dimensão cósmica da pessoa seria contemplada, “[...] ao menos parcialmente, nos cursos de 

Física e Química” e o curso de Biologia trabalharia sua “dimensão vital”. “A dimensão 

                                                 
47

Essas ideias foram esquematizadas como resultado da Semana Cultural supracitada na obra de Rêgo e 

Magalhães, sintomaticamente intitulada O curso de letras da Ufpi: um fio da Fafi (1991). 
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espiritual da pessoa humana seria o campo da Psicologia, entendida como Antropologia [...] 

Seu conteúdo seria a abordagem da natureza do homem todo”, assevera o ex-diretor. A 

cadeira de Sociologia desenvolveria a “dimensão social” à qual, na discussão com os alunos, 

foram associadas as disciplinas de Política e Economia.  Por fim, o depoente menciona a 

necessidade do desenvolvimento da “dimensão dialogal” da pessoa humana, considerando que 

“[...] vivíamos um tipo de conjuntura na qual essa dimensão dialogal estava sendo sufocada”, 

aludindo à situação política do País, principalmente a partir de 1964. Os dirigentes da Fafi 

acreditavam que tal dimensão seria cultivada pelos cursos de Letras, desenvolvendo o 

conhecimento de línguas vernáculas e estrangeiras; de Matemática, vista como “[...] 

linguagem científica, e não simplesmente apresentação de certos conteúdos formais”, e o de 

Didática, “[...] entendida como capacitação de comunicação. Ensinar as pessoas a se 

comunicarem, mas antes ter a vivência dessa comunicação”. Encerrando sua exposição das 

concepções que orientavam a prática da Faculdade, o ex-diretor fala sobre a dimensão 

religiosa da pessoa, que deveria ser desenvolvida em um curso de Teologia, já que se tratava 

de uma faculdade católica (SOUSA; BOMFIM; PEREIRA, 2002, p. 144). 

A integração à Ufpi não dissolveu, completamente, segundo o testemunho de ex-

professores e ex-alunos da Fafi, o ethos que parece ter marcado a ação e o discurso dos 

participantes da vida desta. O ex-diretor, citado, afirma, no final de seu depoimento, estar 

convencido de que “[...] na realidade, a Fafi se infiltrou na Universidade e continua ainda 

influindo nela. [...] Não me refiro à influência pontual, mas me refiro à mentalidade que já foi 

consolidada” (SOUSA; BOMFIM; PEREIRA, 2002, p. 148).  

Na mesma direção vão as palavras de um ex-professor dessa Faculdade e as de uma 

ex-aluna, também em depoimento no referido Seminário. O primeiro afirma que essa 

Instituição foi “a base da intelectualidade” da atual Ufpi e, entre outros papéis que cumpriu na 

sociedade piauiense, além de “centro de resistência democrática, em Teresina”, nos anos  

1960 e 1970, foi “o componente essencial para a formação” da Ufpi, bem como  teve o “papel 

histórico” de criar “[...] uma nova consciência universitária no Piauí, a qual deu origem à 

consciência universitária que temos hoje” (SOUSA; BOMFIM; PEREIRA, 2002, p. 25). A 

segunda, falando como ex-aluna e já como professora aposentada da Ufpi, do CCE, lembra 

que: “Não seria possível narrar a história do DEFE
48

 ou de qualquer outro departamento da 

                                                 
48

DEFE – Departamento de Fundamentos da Educação, um dos dois departamentos do Centro de Ciências da 

Educação responsáveis pelo desenvolvimento da formação pedagógica dos licenciandos. A depoente era 

professora da Ufpi, nesse Departamento. 
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área de Educação, sem falar da Fafi, [...] que foi o embrião do CCE”. E descreve sua vivência 

naquela Faculdade, avaliando a convivência de docentes e discentes e a postura ética dos 

professores: 

Vivia-se ali um verdadeiro clima cultural, social e político. Um perfeito 

entrosamento entre alunos e professores. Estes, escolhidos entre intelectuais, 

profissionais liberais e sacerdotes atuavam com dedicação, competência e 

desprendimento. Sem remuneração, diga-se de passagem. Fato esse que nos 

dias de hoje parece um mito (SOUSA; BOMFIM; PEREIRA, 2002, p. 196). 

Alguns dos depoimentos colhidos no Seminário “Presente do Passado” referem-se à 

organização curricular dos cursos de licenciatura da Fafi, constatando-se haver aí a 

fragmentação da base de formação profissional do professor, de acordo com o que previa a 

legislação para o ensino superior, à época. Quem pretendesse ser professor secundário deveria 

cursar as disciplinas de Didática Geral, Didática Especial, Psicologia do Desenvolvimento, 

Psicologia da Aprendizagem e Administração Escolar (depois denominada Estrutura e 

Funcionamento do Ensino de 1º. e 2º. Graus)
49

. Essas cinco disciplinas pedagógicas, nas 

palavras de um ex-aluno da Fafi e atualmente professor da Ufpi, concretizariam a “visão de 

uma prática pedagógica”, por não se tratar de uma Faculdade de Educação, que tematizaria 

mais diretamente a Pedagogia e a prática pedagógica: “A questão da formação pedagógica 

entrava como uma complementação, uma formação especial, didática pedagógica de um 

bacharel” (SOUSA; BOMFIM; PEREIRA, 2002, p. 168). Temos nesse testemunho uma 

possível explicitação da ancoragem da representação social sobre formação de professores 

construída por certos grupos de docentes, sob a influência da Fafi, no processo como essa 

formação se organizou na Ufpi.  

Além da questão já identificada, da fragmentação da base de formação do professor 

licenciado, os depoimentos dos dois ex-alunos acima apontam para outras questões 

importantes para o presente estudo, tendo em vista que esta breve retomada sobre aspectos da 

história da formação do professor na Fafi e da prática pedagógica, que nela tinha lugar, tem o 

propósito de identificar os esboços da organização inicial de um processo de formação de 

professores, com os vestígios da estruturação de habitus docentes, sujeitos desta pesquisa, 

raízes de uma representação social sobre o objeto formação de professores. Consideramos, 

nesse processo, a influência do clima cultural e da prática pedagógica daquela Instituição 

                                                 
49

Na verdade, há uma discrepância nessa informação sobre as disciplinas de formação pedagógica na Fafi. 

Tivemos acesso a um histórico escolar do curso de Letras, dessa Instituição, emitido em 1968, que apresenta 

quatro disciplinas pedagógicas, no terceiro e quarto anos de formação: Psicologia Educacional, Didática Geral, 

Administração Escolar e Didática Prática. 
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pioneira sobre a Universidade que se instalava, sobretudo, pela via dos professores absorvidos 

e dos seus ex-alunos que, mais tarde, tornaram-se professores nos seus diversos cursos, 

influência que procuramos explicitar com as falas dos sujeitos que, em momentos diferentes, 

vivenciaram a Fafi e ainda vivenciam a Ufpi.  

Focalizando aquele último depoimento, sobre a formação pedagógica que se dava na 

Fafi, observamos, em primeiro lugar, que se tratava de oferecer uma visão de uma prática 

pedagógica, não uma formação aprofundada na teoria educacional; segundo, fica claro o 

caráter complementar da formação pedagógica oferecida ao futuro docente que era, parece-

nos, essencialmente bacharelesca. Essa cultura está presente, por exemplo, no depoimento da 

ex-aluna, quando se refere à formação ou profissão daqueles seus professores na Fafi - 

intelectuais, profissionais liberais, sacerdotes.   

Se voltarmos a examinar os discursos apresentados anteriormente aos desses dois ex-

alunos, perceberemos que tanto o ex-diretor quanto o ex-professor estão preocupados com 

objetos ou políticas muito amplas, com totalidades tão abstratas como a “pessoa humana”, a 

“intelectualidade”, a “consciência universitária”, compreensível no clima político-cultural da 

década de 1960, no Brasil, no momento em que se esboçava, em diversos setores sociais, 

inclusive em parte do religioso, uma resistência à ditadura. Em outro momento de debate, no 

Seminário “Presente do Passado”, o ex-diretor da Fafi, citado anteriormente, avalia a prática 

dos professores com quem conviveu, da perspectiva dos valores e da filosofia educacional 

com que poderiam orientar essa prática. Embora ele, pessoalmente, tivesse uma ideia da 

universidade que queria, a Faculdade não possuía um ideário a ser seguido pelos que nela 

trabalhavam, afirma, e não existia um consenso entre os professores: “A maior parte de seus 

professores eram professores que tinham [...], de mentalidade e de prática, posições muito 

diferenciadas e já estratificadas. Cada um fazia do seu jeito” (SOUSA; BOMFIM; PEREIRA, 

2002, p. 170).  Mais à frente, explicita uma avaliação que incide, especificamente, sobre a 

prática pedagógica daqueles professores e sobre a política de formação de professores da Fafi:  

Penso, inclusive, que muitos professores daquela época nem tinham uma 

prática pedagógica consciente. Como ainda acontece muitas vezes hoje, há 

professor que ensina porque ensina, mas não tem uma visão pedagógica 

consciente. Acho que era a situação concreta naquela época. E não teríamos 

feito nenhum trabalho para firmar-se uma posição consciente e consentida da 

Faculdade (SOUSA; BOMFIM; PEREIRA, 2002, p. 170). 

 Um dos ex-professores da Fafi, que participou dos seus anos finais, antes de ser 

absorvida pela Ufpi, fornece elementos para apreciação do que teria sido a pedagogia da Fafi,  

além de demonstrar como, no contexto dos anos pós-64, os elementos de um campo de 
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estudo, o pedagógico, entraram em intersecção com os do campo político. A Fafi era vista 

como a mais engajada das instituições de ensino superior do Estado, comenta esse depoente. 

E cita, como marcantes, sob os pontos de vista do engajamento político bem como do 

pedagógico, as iniciativas para promover a participação ativa dos alunos, professores e da 

comunidade. Lembra que, como professor universitário, teve que se explicar a uma comissão 

de inquérito, que acabou levando-o à prisão, quanto a sua constante presença no meio dos 

alunos, fora dos horários das aulas, e por que utilizava os livros de Carl Rogers. Outro fato 

que registra foi a ida de alguns pais à Faculdade, preocupados em saber o que seus filhos lá 

faziam aos sábados e domingos e à noite, fora dos dias e horários das aulas. Elemento que 

avalia como importante, pelos efeitos pedagógicos que trouxe, foi o fato de que, não dispondo 

de xerox, na época, os alunos liam livros e não fragmentos. Focalizando a relação faculdade-

comunidade, esse professor registra que, nas atividades de extensão, havia a participação de 

pessoas da comunidade, que não pertenciam aos quadros da Fafi, em reuniões aos sábados e 

em outros eventos que a Faculdade realizava. Algumas aulas eram realizadas ao ar livre, na 

praça onde se situava o prédio da Fafi, e que os passantes, às vezes, participavam das 

atividades (SOUSA; BOMFIM; PEREIRA, 2002, p. 163). 

 Do ponto de vista da teoria pedagógica, explica esse mesmo professor, “[...] a Fafi era 

eclética, aliás excessivamente eclética, tinha de tudo”. Desde o pensamento mais avançado da 

época (de Paulo Freire) até o mais tradicionalista. O livro de didática era o de Luiz Alves de 

Mattos
50

, informa. Adiante, o depoente acrescenta: 

[...] a gente poderia designar a pedagogia da Faculdade, pelo menos no final 

da Faculdade, como pedagogia da resistência. Como a pedagogia até da 

rebeldia. De outro lado, poder-se-ia também por conta de algum pensamento 

contrário designá-la como a pedagogia da acomodação (SOUSA; BOMFIM; 

PEREIRA, 2002, p.165). 

Outro participante do Seminário aqui referido, ex-professor da Faculdade Católica de 

Filosofia e da Ufpi, analisa as ideias de um ex-diretor e de alguns dos docentes, respondendo 

aos comentários sobre o ecletismo vigente entre os professores da Fafi, informação importante 

para entendermos o solo em que se ancoravam algumas das representações e práticas dessa 

Instituição, que sobreviveram na Ufpi. Diz esse professor: “[...] verifiquei que realmente era 

eclético o conjunto do pensamento do corpo docente”. E atribui ao ex-diretor a posição de 

“positivista humanista”, cuja mente havia sido “amoldada pelo Direito Civil”, “[...] um 

                                                 
50

Luiz Alves de Mattos (1907-1980) era autor de compêndios de Didática, muito adotados nos anos 50 e 60, do 

século XX. Publicou, entre outros títulos, O quadro-negro e sua utilização no ensino (1954); Súmulas de 

Didática Geral (s.d.); Os objetivos e o planejamento do ensino (1957). 
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homem que tinha idéias ligadas ao que eu chamaria de liberalismo político. Era um liberal”, 

conclui. Em oposição a este, havia outro professor, que ele classifica como marxista, “até 

certo ponto, utópico”. Para esse depoente, essas eram as “duas marcantes posições” que 

identificava na Fafi. Os demais, inclusive ele, acrescenta, não tinham uma posição. Ele 

mesmo, “pendia mais para o tomismo”, enquanto outro colega seu era “um tomista autêntico”. 

O ecletismo era um (bom) sinal da divergência de ideias que deveria vigorar nas 

universidades, comenta o professor. 

Tal análise vem reforçar o que vimos buscando no presente estudo, ou seja, de um 

lado, apanhar os elementos precursores, anunciadores da organização de um processo de 

formação de professores, que se configuraria mais claramente após a instalação da Ufpi, como 

um reflexo da organização do subcampo acadêmico da formação de professores. De outro 

lado, captar no material de pesquisa manifestações dos habitus docentes dos pioneiros da 

Faculdade Católica de Filosofia e identificar elementos que possivelmente ancorariam uma 

representação social sobre formação de professores dos atuais docentes de licenciatura da 

Ufpi. 

A formação de professores oferecida na Fafi tinha, assim, um caráter geral, eclético, 

talvez; de sentido humanista, certamente, e mais preocupado com uma conscientização dos 

alunos orientada por valores católicos. No período pós-64, essa preocupação, ainda que não 

assumida como filosofia educacional da Instituição, passa a centrar-se mais na participação 

política de alunos e professores na resistência ao regime militar, pelo menos daqueles mais 

engajados, havendo poucas especificações em relação ao perfil profissional do licenciado e 

nenhuma referência às exigências e necessidades provenientes das escolas secundárias
51

, 

campo de trabalho do futuro professor, a não ser aquelas referências genéricas sobre a 

qualidade almejada do ensino. Essa situação vai mudar com a implantação da Ufpi, em 1971, 

já observando os princípios da reforma universitária de 1968.  

O processo de negociação em torno da absorção da Faculdade Católica de Filosofia 

pela Ufpi guarda três episódios que, isolados, não teriam tanta importância, mas, interligados 

e vistos da perspectiva do presente estudo, revelam-se como indícios eloquentes da 

problemática aqui focalizada. O primeiro, quase pitoresco, diz respeito ao fato de que, no 
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Não podemos esquecer que na década de 60, passada, as escolas secundárias eram poucas e frequentadas por 

alunos de famílias de classe média e alta. Já chegavam à escola secundária com um capital cultural que lhes 

permitia acompanhar sem maiores problemas o ensino secundário. Não se colocavam, portanto, ao professor, os 

problemas atuais identificados, principalmente, no ensino médio. Sobre o trabalho dos professores secundários, 

atualmente, ver, por exemplo, Lourencetti (2008). 
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meio do processo legal de tramitação do projeto de criação da Ufpi, os responsáveis 

descobriram que faltava, na lista de faculdades que comporiam a  nova Universidade, a 

Faculdade de Educação, então, uma condição e exigência legal para a criação de 

universidades no País. Embora esse caso tenha sido explicado pelos responsáveis pelo 

acompanhamento do processo nos órgãos federais como um “lapso”, que seria corrigido no 

mesmo processo, devemos considerá-lo, do ponto de vista do presente estudo, como 

significativo, se somado a outros dois casos da mesma negociação, que avaliamos como fatos 

políticos tão importantes quanto os demais, pertencentes à ordem dos acontecimentos que 

resultaram na criação e instalação da Ufpi. Refere-se, um, a que a Faculdade Católica de 

Filosofia esteve afastada das articulações político-governamentais para a fundação da nova 

Universidade
52

, mesmo sendo a única instituição de ensino superior dedicada à formação de 

professores no Estado, ou seja, um agente do campo acadêmico com cultura e experiência 

adequadas à discussão que se processava. O outro, também envolvendo a Igreja Católica, 

como ator no cenário da criação da Ufpi, relaciona-se diretamente à imposição  dessa Igreja 

ao Governo Estadual e ao grupo encarregado das operações de criação da Ufpi, de algumas 

condições para ceder a Fafi a fim de compor a nova Instituição, entre elas a de que fosse 

criado um Departamento de Teologia na Ufpi (PASSOS, 2003, p. 69), condição jamais 

cumprida.  

O que poderia significar aquele “esquecimento” da Faculdade de Educação no projeto 

da Ufpi? Qual o significado do quase alijamento da Fafi, uma instituição formadora de 

professores, tão dinâmica e participativa, nos anos em que se arrastaram as discussões e o 

processo de criação da Ufpi? Por que, entre as exigências feitas pela Diocese de Teresina, 

através da mantenedora (Sociedade Piauiense de Cultura), em torno da encampação da Fafi, 

havia a demanda por um curso de Teologia, mas nenhuma condição em relação à política de 

formação de professores, considerando que o objetivo de formar professores para o ensino 

secundário estava entre os mais alardeados pela Fafi? De acordo com a interpretação de 

Passos (2003), que compreende o processo de implantação da Ufpi no entrelaçamento dos 

interesses dos agentes do campo acadêmico com os do campo do poder político,  

[...] tanto no regime jurídico quanto na composição das unidades integrantes 

da Universidade Federal do Piauí, os grupos em disputa na sociedade 

piauiense buscavam defini-la de acordo com suas expectativas em relação ao 

bem público. Por conseguinte, fazendo sua organização e estrutura objeto de 
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Fato que é atribuído às relações abaladas do Governo Estadual com dirigentes da Igreja Católica, entidade 

responsável pela Fafi, desde que membros da Igreja atuaram no movimento grevista da Polícia Militar, em 1963.  

Ver Medeiros (1996) e Passos (2003). 
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disputas e interesses, tentando condicionar a legalidade, encarnada na 

legislação, à tradição. 

Desse modo, traziam-na para o campo político, onde se torna objeto da 

concorrência pelo poder, ou seja, pelas posições dominantes no interior da 

estrutura organizacional do Estado, pois o campo político, segundo Bourdieu 

(1989, p. 64), é o lugar em que os agentes travam lutas pelo poder de 

nomeação e representação (PASSOS, 2003, p. 72). 

Do ponto de vista da teoria dos campos sociais, a tentativa dos representantes da Igreja 

Católica de garantir um curso de Teologia na Ufpi pode ser vista como um momento de 

intersecção do campo religioso com seus agentes transmutados em agentes políticos, 

negociando politicamente um lugar para seus interesses e objetivos na nova Instituição do 

campo acadêmico. 

Naquele momento de implantação da Instituição universitária, embora a legislação 

federal estabelecesse como condição da criação de universidades a existência de uma 

faculdade de educação, capaz de preparar os professores para as prementes necessidades 

educacionais da população, o objetivo formação de professores parece ter tido mais a função 

de contrapeso, o item menos vistoso, distante do objeto mais valorizado da disputa, travada na 

esfera política, ou seja, a ocupação da própria estrutura da Ufpi, com todo o capital simbólico 

que significa a governança de uma instituição universitária federal e pública, em um dos mais 

pobres estados nordestinos. 

1.3 O Centro de Ciências da Educação e a organização do subcampo da formação de 

professores: subordinação e avanços 

 Tomamos o Centro de Ciências da Educação da Ufpi como uma agência do subcampo 

da formação de professores. Portanto, antes de adentrar na caracterização desse Centro, 

devemos justificar a escolha teórica que consiste em tratar a formação de professores como 

um subcampo do campo acadêmico nacional. Dessa forma, a pergunta inicial é: o que nos 

autoriza a tratar a formação de professores como um subcampo do campo acadêmico? 

 Encontramos na bibliografia disponível, cada vez mais presente, a expressão “campo 

da formação de professores” ou equivalente
53

. Não obstante a difusão do termo campo 
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Lucíola L. Santos (1991), por exemplo, utiliza-se da expressão “campo da formação de professores” em artigo 

do ano de 1991 em que procede a um apanhado dos estudos que vêm se desenvolvendo e dos problemas então 

constatados na área de formação de professores. Uma abordagem contemporânea, não-bourdieusiana, da 

formação de professores como “campo de estudos” encontra-se em Marli André (2010). Com base em Carlos M. 

Garcia (1999), examina a possibilidade da existência desse campo de estudos a partir dos indicadores propostos 

por esse teórico: a existência de objeto próprio; o uso de metodologia específica; a existência de uma 

comunidade de cientistas que define um código de comunicação próprio; a integração dos participantes no 

desenvolvimento da pesquisa e o reconhecimento da formação de professores como um elemento fundamental 

na qualidade da ação educativa, por parte dos administradores, políticos e pesquisadores. E Luiz Antonio Cunha, 
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aplicado à formação de professores, sua utilização mais comum tem ocorrido em um sentido 

muito lato, descomprometido com os requisitos e consequências teóricas de uma utilização 

rigorosa do conceito de campo social, conforme define Bourdieu
54

. O que tem sido deixado à 

margem da explicitação teórica dos elementos sugestivos da existência de um campo social, e 

que é central na sistematização da teoria dos campos sociais de Bourdieu, é a compreensão de 

que em qualquer campo socialmente constituído e construído está sendo disputado o poder 

simbólico sobre o destino do próprio campo, sobre o governo dos objetos de interesse do 

mesmo, o que empresta ao campo social sua dimensão inseparavelmente política e 

epistemológica, sua dinâmica relacional e heterogeneidade, cujo fundamento são as diferenças 

entre seus agentes, decorrentes tanto da trajetória social que descrevem quanto dos lugares 

que ocupam nesse campo.  

Referindo-se ao campo científico, mas de modo válido para todo campo social, 

Bourdieu ressalta sua natureza de “[...] espaço de conflitos, como campo de ação socialmente 

construído, em que os agentes dotados de diferentes recursos se defrontam para conservar ou 

transformar as relações de força vigentes” (BOURDIEU, p. 54, 2004c). Portanto, são próprias 

dos campos sociais as tensões, oposições, distinções, conflitos e disputas entre os agentes que 

neles militam como também relações de cooperação e alianças, em torno dos objetos e 

interesses específicos a cada campo. Como os campos sociais são dotados de autonomia 

relativa, eles têm leis próprias, específicas, irredutíveis às leis de outros campos, e, para um 

agente social participar desse campo, é preciso dominar suas regras de funcionamento.  

Os campos sociais têm também leis gerais, invariantes com base nas quais podemos ir 

apreendendo suas especificidades, o que permite uma “estenografia conceptual” que nos 

auxilia no estudo do campo, isto é, na sua construção como objeto, porque é capaz de nos 

lembrar o que há a fazer no estudo do campo social (BOURDIEU, 1989).  Assim, cada campo 

social tem suas lutas, sob formas específicas; em cada campo, o novo força a entrada e o 

estabelecido – dominante – luta para manter seus monopólios e excluir os concorrentes, 

dominados que pretendem melhorar sua posição; cada campo tem seus próprios objetos e 

                                                                                                                                                         
em texto de 1981, utiliza a expressão “campo educacional” em um enfoque muito próximo ao de Bourdieu, 

embora não o cite. Cunha analisa o processo de organização do campo educacional a partir das conferências de 

educação no Brasil. Caracterizando o campo educacional, refere-se à especialização e à autonomização como 

características desse campo. A especialização permite que este se torne cada vez mais regido por normas internas 

a ele mesmo, envolvendo o ensino, os agentes, principalmente os professores, e implica o aparecimento dos 

especialistas em educação: “Primeiro, do diletante que se especializa, como Fernando de Azevedo e Anísio 

Teixeira; depois, pela formação escolar do especialista, após a criação das faculdades de filosofia”(1981, p. 12).  

54
Uma abordagem da disciplina Didática como campo científico, baseada em Bourdieu, pode ser conferida em 

Maria Manoela A. Garcia (1994). 
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interesses e tem seus agentes, dispostos – isto é, dotados de habitus ajustados ao campo – a 

participar das disputas desse campo. No entanto, todos têm interesses comuns, fundamentais à 

existência do mesmo, portanto, interesses que estão além das disputas. Isso faz com que exista 

entre os agentes do campo social uma “cumplicidade objetiva”, pois é condição de existência 

do mesmo uma espécie de acordo entre contendores sobre o valor do que é disputado. Tal 

crença impulsiona esses contendores a produzir e reproduzir o campo social onde têm 

inscrição (BOURDIEU, 1983a). 

Além dos invariantes mencionados, são, ainda, sinais da configuração de um campo 

social, a existência de obras com características objetivas comuns, o aparecimento de toda 

uma sorte de estudiosos – biógrafos, filólogos, historiadores etc., que se dedicam à 

conservação (arquivamento, interpretação) dos produtos desse campo. Pode ser constatada, 

também, uma história do campo na obra e na vida do produtor, uma história da interpretação 

posterior à obra e uma história do campo da produção dessa obra (BOURDIEU,1983a, p. 89-

94).  

Os campos sociais e seus subcampos só podem ser compreendidos inteiramente se 

articulados às noções de habitus e capital, vez que esses espaços não existiriam sem seus 

agentes sociais, que se caracterizam por sua trajetória social, seu habitus e sua posição no 

espaço social. Essa posição depende “[...] da distribuição de diferentes tipos de capital, que 

também são armas, comanda as representações desse espaço e as tomadas de posição nas lutas 

para conservá-lo ou transformá-lo” (BOURDIEU, 2007a, p. 27).  Em outra obra, Bourdieu 

aprofunda essa noção de campo mostrando que o seu fundamento está no processo de 

diferenciação do mundo social que, dessa forma,  

[...] produz a diferenciação dos modos de conhecimento do mundo: a cada 

um dos campos corresponde um ponto de vista fundamental sobre o mundo 

que cria seu próprio objeto e encontra nele mesmo o princípio de 

compreensão e explicação conveniente a esse objeto. Dizer [...] que „o ponto 

de vista cria o objeto‟ é dizer que uma mesma „realidade‟ se torna objeto de 

uma pluralidade de representações socialmente reconhecidas, mas 

parcialmente irredutíveis umas às outras – como os pontos de vista 

socialmente instituídos nos campos de que elas são o produto –, ainda que 

tenha em comum a pretensão à universalidade (BOURDIEU, 2001, p. 120). 

Para explicar a relação entre os agentes e essas estruturas que denomina de campos 

sociais, Bourdieu recorre a uma metáfora de inspiração pascaliana
55

, que coloca o agente 
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Citando Pascal, Bourdieu afirma: “„O mundo me contém e me engole como um ponto, mas eu o contenho‟. O 

espaço social me engloba como um ponto. Mas esse ponto é um ponto de vista, princípio de uma visão assumida 

a partir de um ponto situado no espaço social, de uma perspectiva definida em sua forma e em seu conteúdo pela 
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como um ponto no espaço social, imagem que evoca duas coisas: trata-se de um pequeno 

ponto capaz de pensar esse espaço, mas esse pensar se dá de uma perspectiva definida pela 

posição do agente. Assim como no campo acadêmico nacional, as instituições mantêm 

relações de concorrência e cooperação e disputam bens simbólicos que aumentem seu poder 

relativo, os agentes sociais, como grupos e indivíduos, também desenvolvem entre si vínculos 

da mesma natureza, porquanto os espaços sociais são relacionais, as posições sociais dos 

agentes são referidas a um conjunto de práticas e de bens que são, eles mesmos, definidos 

relacionalmente (BOURDIEU, 2007a).  

Como indicamos no início do presente capítulo, consideramos o subcampo da 

formação de professores como uma região do campo acadêmico nacional. Como tal, esse 

subcampo apresenta homologias com outros e com o próprio campo que o circunscreve, ou 

seja, tem propriedades semelhantes às do campo acadêmico nacional. Assim, concebemos que 

o subcampo da formação de professores apresenta-se como um espaço específico do campo 

acadêmico e podemos afirmar que seu objeto central é a educação de professores. Nesse 

subcampo, são produzidos os bens simbólicos que lhe são próprios, que nele circulam e são 

“consumidos”: disciplinas, áreas de conhecimento, teorias, modelos, habitus específicos, 

representações, práticas, obras, órgãos de divulgação, eventos político-científicos, uma lógica 

própria de funcionamento, valores, entre os quais títulos, prêmios e sanções, normas internas, 

condições de validade dos títulos etc. Compreende esse subcampo um conjunto de 

instituições, públicas e privadas, encarregadas da educação de professores em nível superior, 

segundo os tipos previstos na legislação da educação superior do País
56

; de órgãos de política 

educacional e de controle e avaliação; de órgãos financiadores de pesquisa; de conselhos e 

comissões locais e nacionais de diversas naturezas; enfim, de entidades científicas, 

profissionais e sindicais que têm interesses, de algum modo, vinculados à formação de 

professores. 

Em Razões práticas, Bourdieu refere-se a alguns princípios de seu modelo de análise 

do espaço social, “[...] cujo objetivo é apanhar o invariante, a estrutura, na variante observada 

[...]”, explicando que só podemos perceber a lógica mais profunda do mundo social se 

mergulharmos “[...] na particularidade de uma realidade empírica, historicamente situada e 

datada, para construí-la, porém, como „caso particular do possível‟, [...] isto é, como figura 

                                                                                                                                                         
posição objetiva a partir da qual é assumida. O espaço social é a realidade primeira e última já que comanda até 

as representações que os agentes sociais podem ter dele” (2007a, p. 27).   

56
Conferir nota 22, neste capítulo. 
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em um universo de configurações possíveis”  (BOURDIEU, 2007a, p. 15). Continuando a 

argumentação em favor de seu modelo analítico, Bourdieu afirma que o objetivo do 

pesquisador que estuda os espaços sociais é:  

[...] apreender estruturas e mecanismos que [...] escapam tanto ao olhar 

nativo quanto ao olhar estrangeiro, tais como os princípios de construção do 

espaço social ou os mecanismos de reprodução desse espaço e que ele acha 

que pode representar em um modelo que tem a pretensão de validade 

universal. Ele pode, assim, indicar as diferenças reais que separam tanto as 

estruturas quanto as disposições (os habitus) e cujo princípio é preciso 

procurar, não na singularidade das naturezas – ou das „almas‟ –, mas nas 

particularidades de histórias coletivas diferentes (BOURDIEU, 2007a, p. 

15). 

Tendo em vista a pretensão, neste tópico, de mostrar que está em vias de constituição, 

no campo acadêmico, um subcampo da formação de professores e de caracterizá-lo, para o 

que devemos tentar apreender estruturas e mecanismos que produzem, reproduzem e 

transformam esse microcosmo, focalizaremos aqui, sem prejuízo da visão da necessária 

articulação entre eles, os seguintes elementos, que tomamos como indícios da existência de 

um subcampo em construção: as instituições do subcampo, sua evolução e os movimentos das 

duas Dimensões da formação de professores aqui analisadas; a autonomia do subcampo, seus 

limites e formas de admissão dos novos agentes; os agentes, obras e objetos de disputa. 

Evidentemente, não podemos identificar, nos primórdios da formação de professores, 

no Brasil, as propriedades de um correlato subcampo acadêmico, até porque os campos 

sociais são estruturas pertinentes às sociedades mais complexas, como as de capitalismo 

avançado. O que podemos identificar, com o auxílio da história da educação brasileira, é o 

aparecimento da formação de professores como problema que, conforme Saviani (2009), 

emerge de forma explícita após a independência, quando o País cogita da organização da 

instrução escolar.  

Acompanhando a história da formação de professores no Brasil, esse autor identifica e 

caracteriza seis períodos, mostrando, resumidamente, o aparecimento das diferentes 

instituições de formação de professores e os temas emergentes em alguns desses períodos:  

1) de 1827 a 1890 - ensaios intermitentes de formação de professores, quando eles ainda são 

obrigados a se instruir às próprias custas. Nesse período, vão se instituindo as primeiras 

escolas normais, seguindo o modelo dos países europeus. Em 1864, é criada, na província do 

Piauí, a quinta escola normal do País;  
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2) de 1890 a 1932 - estabelecimento e expansão do padrão das escolas normais, quando se 

firma o entendimento de que, “[...] sem assegurar de forma deliberada e sistemática, por meio 

da organização curricular a preparação pedagógico-didática, não se estaria, em sentido 

próprio, formando professores”;  

3) de 1932 a 1939 - organização dos institutos de educação, “[...] concebidos como espaços de 

cultivo da educação, encarada não apenas como objeto do ensino, mas também da pesquisa”. 

As principais agências desse período são o Instituto de Educação do Distrito Federal (1932) e 

o Instituto de Educação de São Paulo (1932). Acerca destes Institutos, o autor afirma perceber 

que “[...] foram pensados e organizados de maneira a incorporar as exigências da pedagogia, 

que buscava se firmar como um conhecimento de caráter científico”;  

4) de 1939 a 1971 - organização e implantação dos cursos de Pedagogia e de licenciatura e 

consolidação do padrão das escolas normais, ocorrendo a elevação ao nível universitário dos 

Institutos acima referidos, “[...] tornando-se a base dos estudos superiores de educação”. Em 

1939, organiza-se a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, cujo modelo 

para a formação de professores nos cursos de pedagogia e licenciatura foi adotado em todo o 

País;  

5) de 1971 a 1996 - substituição da escola normal pela habilitação específica de Magistério;  

6) de 1996 a 2006 - advento dos institutos superiores de educação, escolas normais superiores 

e o novo perfil do curso de Pedagogia (SAVIANI,  2009, p. 143-148). 

Percebemos, por meio dessa periodização, a diversificação e hierarquização do 

subcampo com seus diversos tipos de instituições formadoras de professores. Além dessa 

perspectiva diacrônica, acrescentamos ter a atual LDB permitido novas formas de organização 

de agências formadoras que vieram estruturar o campo acadêmico nacional, ocupando 

diferentes posições na hierarquia das instituições e aumentando a complexidade do mesmo. 

Evidentemente, esses movimentos do campo acadêmico tiveram incidência no subcampo da 

formação de professores. 

Atendo-nos ao subcampo da formação de professores e às suas instituições 

formadoras, consideramos um primeiro critério diferenciador dos campos a que Bourdieu dá 

especial relevo: a autonomia dos campos e os requisitos de admissão aos mesmos, exigidos 

aos recém-chegados. Escrevendo a respeito do campo científico, esse autor diz que a 

autonomia do campo não está dada, mas é “conquista histórica, sempre renovada” (2004c, p. 

70). Utilizando como exemplo o que aconteceu com as ciências, pelos efeitos da 



77 
 

matematização, mormente da Física, Bourdieu observa que o processo de autonomização daí 

resultante se objetiva no mundo social, “[...] em especial através da criação dessas realidades 

absolutamente extraordinárias [...] que são as disciplinas”, o que vem ocorrendo, na 

universidade, por meio de lutas de delimitações de fronteiras e por denominações, lutas essas 

que têm subjacentes as disputas por orçamentos, cargos etc
57

.   

Mantidas as devidas distâncias, pois são substancialmente diferentes os processos de 

autonomização das ciências sociais e humanas das ciências exatas e naturais, mas, 

considerando que existem homologias entre os campos sociais, admitimos que o subcampo da 

formação de professores ainda está em processo de constituição, ou seja, em luta pela sua 

legitimação no seio do campo acadêmico. Assim como no campo das ciências da natureza 

“[...] a autonomia foi conquistada a pouco e pouco”, como nos diz Bourdieu, nos primórdios 

da formação de professores, no Brasil, o que há, dominantemente, é a intervenção 

governamental, uma ação externa criando instituições de formação de professores, legislando 

sobre finalidades e modelos curriculares, criando e remanejando disciplinas e determinando 

que capitais serão exigidos dos formadores de professores para assumirem essa condição nas 

escolas, faculdades e universidades.  

No entanto, analisando como a formação pedagógica de professores em nível superior 

se desenvolveu no Brasil, para o que é necessário acompanhar as evoluções da disciplina 

Pedagogia e dos estudos pedagógicos na história da formação de professores, Carmen S. 

Bissolli da Silva (2003) menciona que, nos anos 1920, sob a influência do movimento 

escolanovista, baseado na Psicologia Experimental, já se registra o ingresso, nos currículos do 

ensino normal, de disciplinas de caráter mais profissional, começando, então, a ampliação no 

currículo do conjunto de disciplinas que, mais tarde, foi denominado de “ciências da 

educação”.  

Ao lado desses ensaios de ampliação do espaço das disciplinas de formação 

pedagógica de professores, de prescrição das mesmas sob o argumento de sua cientificidade e 

de tentativas de elevar esse processo formativo ao nível superior, podemos registrar, também, 

como prenúncios da constituição de um subcampo da formação de professores, os 

movimentos da intelectualidade em torno da ideia de universidade, por exemplo, por meio de 
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De acordo com o autor, “A progressiva institucionalização na universidade desses universos relativamente 

autônomos é o produto de conflitos que visam impor a existência de novas entidades e das fronteiras destinadas a 

delimitá-los e protegê-los (aquilo que está em causa nos conflitos é geralmente o monopólio de um nome, com 

todo tipo de conseqüências, linhas orçamentais, cargos, créditos, etc.)” (BOURDIEU, 2004c, p. 73).  
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entidades como a Associação Brasileira de Educação (ABE) e de eventos como a 

Conferências Brasileiras de Educação, nos anos 1920 (BRZEZINSKI, 2002). Nos anos 1930, 

a história da educação registra embates em torno das ideias pedagógicas entre grupos como 

católicos e liberais (CURY, 1984) e entre cientistas e educadores (SCHWARTZMAN, 1979, 

apud BRZEZINSKI, 2002) estes dois últimos diretamente interessados na fundação da 

universidade. Conforme a autora, os educadores defendiam a dimensão de formação de 

professores e os cientistas defendiam a de pesquisa como principais funções da universidade. 

No entanto, é o Estado a força que dá o impulso inicial à formação de professores em nível 

superior, no Brasil. Na década de 1930, por exemplo, foi criado pela Reforma Francisco 

Campos o registro para os professores secundários no Ministério da Educação (VICENTINI ; 

LUGLI, 2009) e a legislação educacional passa a preceituar a obrigatoriedade de titulação do 

professor do ensino secundário e normal, que deveria ser licenciado, reconhecendo e 

caracterizando o magistério desses níveis como profissão de nível superior e incluindo o 

concurso de títulos, anterior ao de provas, para avaliar os candidatos ao magistério secundário 

(BRZEZINSKI, 2002). Vemos aí, nessa pré-história, elementos precursores da organização de 

um futuro subcampo acadêmico da formação de professores. 

Nos anos 1930, a elevação dos estudos pedagógicos ao nível superior está ligada aos 

nomes de Fernando de Azevedo, em São Paulo, e Anísio Teixeira, no Rio de Janeiro (então, 

Distrito Federal). Segundo Carmen S. Bissolli da Silva, referida, são devidas a esses 

intelectuais da educação “[...] as novas configurações curriculares dos cursos de formação dos 

profissionais da Educação, em geral. Com elas, a expressão „estudos pedagógicos‟ assume o 

sentido preferencial de „formação de professores‟[...]” (2003, p. 253). Em 1939, a 

institucionalização da Faculdade Nacional de Filosofia como padrão federal para todas as 

demais instituições formadoras de professores representou a homogeneização dessa formação 

no País, segundo o esquema “três mais um”, em que a formação pedagógica do professor seria 

garantida pelo estudo das disciplinas: didática geral, didática especial, psicologia educacional, 

administração escolar, fundamentos biológicos da educação e fundamentos sociológicos da 

educação (VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 65). 

Mirian J. Warde, reconstituindo a história da ideia de faculdade de educação, em 

exposição anterior à última reforma da educação, pela Lei 9.394/96, nos ajuda a entender a 

dinâmica de instalação das duas Dimensões da formação de professores nas licenciaturas, aqui 

enfocadas. Essa pesquisadora identifica quatro modelos de faculdade de educação, ao longo 
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de sua história. Na década de 1930
58

, quando o País inicia a organização de seu sistema 

público de ensino, diz a autora, já começa a pensar em como a universidade, que também 

estava se constituindo, seria internamente organizada para formar o magistério e os quadros 

técnico-administrativos para esse sistema. Naquela década, já estavam presentes três grandes 

modelos de universidade e de organização da área de educação, todos eles denominados de 

faculdade de educação (1993, p. 131).  

Os projetos de faculdade de educação são identificados pela autora como: o modelo 

associado a Fernando de Azevedo; o modelo associado a Anísio Teixeira; o modelo da 

legislação federal, sendo este “[...] a soma da ação de mais de um legislador, entre eles 

Francisco Campos e Gustavo Capanema” (1993, p. 131). Segundo Warde, os projetos de 

Azevedo e de Teixeira eram “sínteses competentes de elementos trazidos de outros países”. O 

primeiro, cujas raízes estavam na Europa, tinha como seu lugar de concretização a 

Universidade de São Paulo (USP), a faculdade de educação fazendo parte da Faculdade de 

Filosofia, Ciências, Letras e Educação. Nesse projeto, a área de educação seria “[...] parte 

nuclear de um instituto onde as demais ciências, letras e filosofia estariam sendo estudadas 

[...]” de modo que as áreas teriam “convívio simbiótico” e “[...] a educação participaria dos 

estudos de nível superior, elevados, desinteressados [...]”. Teria, ainda, seu objetivo 

pragmático de preparar professores para o mercado de trabalho.  

O segundo projeto, ligado ao pensamento de Anísio Teixeira, tinha “algo de inglês”, 

detalha Warde, mas com o predomínio da influência norte-americana, se caracterizava, entre 

outras, pela proposta de elevação ao nível superior da formação de todos os quadros do 

magistério, pela presença, no âmbito da instituição universitária, de um Instituto de Educação 

com todos os níveis de ensino para que os professores exercitassem a docência. Para Teixeira, 

a educação se comparava à medicina e deveria oferecer uma dupla formação: como arte e 

como ciência, isto é, formar profissionais com competência científica e capazes de 

desenvolver a arte de ensinar (WARDE, 1993, p. 133-134).  

O terceiro modelo foi o consolidado. Sua principal característica foi a formação do 

professor segundo o esquema “três mais um” e a criação do curso de Pedagogia, não cogitado 

nos projetos de Teixeira ou de Azevedo, para formar o professor do curso normal e os quadros 

técnico-administrativos necessários ao sistema de ensino.  

                                                 
58

Mais precisamente, Warde (1993) localiza as origens mais remotas da ideia de faculdade de educação, no 

Brasil, no final do século XIX, terminando o Império, quando algumas províncias pensaram em criar uma Escola 

Normal Superior. Essa proposta foi retomada e reconfigurada na passagem dos anos 1920 para o início dos anos 

1930. 
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Conforme Warde, as insuficiências desse modelo de faculdade de educação logo se 

fizeram sentir, tendo estourado nos anos 1950, com a grande ampliação da escola básica, 

começando aí a tensão da universidade, quando passa a ser questionada sobre seu papel como 

formadora de quadros para a educação básica. Também as transformações econômicas dos 

anos 1950 aumentam a pressão sobre a universidade e o modelo de formação de professores, 

advindo dos anos 1930 “[...] começa a ser interrogado violentamente” (1993, p. 135). Os anos 

1960 não trouxeram alterações significativas até a reforma universitária de 1968 (pela Lei 

5.540/68), que ensejou o quarto projeto de faculdade de educação – o da ditadura. Este trouxe 

importantes mudanças para a área de educação na universidade, sendo a mais fundamental o 

desmanche do modelo que vinha dos anos 1930, o qual “[...] previa a participação da área da 

educação no âmbito da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na forma como estava 

organizada: bacharelados acrescidos de estudos tópicos da educação e o curso de pedagogia”, 

sendo que este último era o responsável pelas disciplinas acrescentadas aos bacharelados e 

pela formação dos quadros técnico-administrativos dos docentes de escola normal (1993, p. 

136).  

A faculdade de educação, no projeto do principal legislador educacional do Governo 

Militar, Valnir Chagas, deveria exercer uma função assemelhada à da antiga Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, com a extinção do curso de Pedagogia, mas não foi isso o que 

aconteceu, explica a autora
59

. Entre outras alterações havidas no projeto de Chagas, cita: 

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras desapareceu; [...] surgiu a 

Faculdade de Educação, mas ao contrário do que havia sido projetado, 

inicialmente – canal de intercomunicação com as outras faculdades para que 

se acabasse com a formação três mais um e se possibilitasse a formação do 

bacharel e do licenciado permanentemente articulada a uma única destinação 

que era a formação do magistério – permaneceu o bacharelado de um lado e 

a licenciatura de outro, oferecida pela Faculdade de Educação; manteve-se o 

curso de Pedagogia que no projeto original não existia [...] (WARDE, 1993, 

p. 137-138). 

 Na análise de Warde, após a reforma universitária de 1968, a criação da faculdade de 

educação “aparentemente” engrandeceu a área, pois foi criado seu lugar específico, uma “[...] 

Faculdade de Educação no interior da qual, substantivamente, nada se alterou. Permaneceu o 

                                                 
59

Para Miriam J. Warde, Valnir Chagas elaborou suas propostas calcado nas experiências de Anísio Teixeira, nos 

anos 30, no Distrito Federal, e na UnB, que havia sido concebida por Teixeira e executada por Darcy Ribeiro, 

sublinha a autora. Ocorre que Valnir Chagas, no papel de “intelectual absorvido pelo Estado”, que “falava em 

nome do Estado e da Ditadura Militar”, cedeu às múltiplas pressões do momento: “Na verdade ele não 

mediocrizou seu projeto, não estreitou seu projeto – apenas porque recebesse a pressão dos homens da ditadura 

ou dos quadros da universidade. Ele também escutou e auscultou o Estado. A legislação, pois, não é só expressão 

de um lado da pressão, é expressão de muitos lados da pressão” (1993, p. 136; 137). 
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modelo três mais um. [...] O curso de Pedagogia continuou como miolo dessa Faculdade de 

Educação, o que acabou por complicar a área”, afirma a autora. Para esta, a faculdade de 

educação, criada “no interior da dissolução das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras”, 

foi uma das inovações mais complicadas daquela reforma, pois a área de educação ficou “[...] 

circunscrita na Faculdade e o conteúdo que lhe era externo foi mantido dentro dela, agravando 

seu isolamento em relação ao que existia antes, quando suas atividades não estavam 

restringidas em um „lugar‟” (1993, p. 141). Entre as conclusões de Warde, destacamos a 

avaliação que interessa diretamente ao presente estudo:  

[...] uma área como a Faculdade de Educação autonomizada pela dissolução 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, cujo status passou a ser o 

mesmo, necessitaria, no mínimo, ser recheada de um conteúdo diferençado. 

Ou seja, não ser reduzida a uma área técnica cuja função foi, 

fundamentalmente, agregar estudos pedagógicos para as licenciaturas e 

formar o pedagogo. Com isto, estou querendo dizer que a boa idéia da 

Faculdade de Educação foi morta pelo modo como foi recheada: conteúdo 

estritamente técnico, que sobreviveu com o curso de pedagogia como 

âncora. [...] a Faculdade de Educação, e o que tinha de fertilidade para se 

constituir como um âmbito, dentro da universidade, capaz de pensar a 

educação, de criar alguma coisa relevante na área, que colocasse este 

instituto no mesmo nível que os outros, capacitada a pensar suas questões, 

foi morta na hora que sua âncora foi posta no curso de pedagogia [...] no 

inverso daquilo que Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira foram capazes 

de ensinar [...] (WARDE, 1993, p. 141). 

Consideramos importante reter dois pontos dessa discussão: um, que nos modelos de 

Fernando de Azevedo e de Anísio Teixeira não havia a proposta de cisão entre formação 

pedagógica e formação específica, quando se tratava de formação de professores em nível 

superior, e nem existia a previsão de um curso de Pedagogia para sustentar os “estudos 

tópicos da educação” nos bacharelados, à guisa de formação pedagógica nas licenciaturas; 

outro, que os movimentos de constituição histórica da Faculdade de Educação (ou de seu 

equivalente, o Centro de Ciências da Educação, no caso da Ufpi), de acesso da área de 

conhecimentos educacionais, ou dos estudos pedagógicos, ou, ainda, da formação de 

professores ao campo acadêmico não se fizeram sem a iniciativa do poder político, dando bem 

uma noção do que significa dizer que é relativa a autonomia do subcampo da formação de 

professores e que essa autonomia é “conquista renovada”.  

Ainda em torno de esclarecer as condições da autonomia de um campo científico, 

Bourdieu acrescenta, citando Yves Gingras, como parte do desenvolvimento desse campo, 

[...] em primeiro lugar, a emergência de uma prática de investigação, ou seja, 

de agentes cuja prática assenta mais na investigação do que no ensino, e a 

institucionalização da investigação na universidade através da criação de 
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condições favoráveis à produção do saber e à reprodução, a longo prazo do 

grupo; em segundo lugar, a constituição de um grupo reconhecido como 

socialmente distinto e de uma identidade social, quer disciplinar, através da 

criação de associações científicas, quer profissional, através da criação de 

uma corporação [...] (BOURDIEU, 2004c, p. 73). 

 No caso do subcampo em análise, essas condições vêm sendo preenchidas pela pós-

graduação em educação, não sem dificuldades, como o demonstram as críticas registradas na 

literatura
60

. Alceu Ravanello Ferraro (2005) refere-se à “anomalia congênita” que caracterizou 

o engendramento da maior parte da pós-graduação no Brasil, inclusive da pesquisa 

educacional, dizendo que, ao invés de a pós-graduação ter emergido de uma prática 

consolidada de pesquisa, a mesma foi criada para promover a pesquisa na universidade 

brasileira e a pesquisa ao invés de “[...] função básica da universidade e condição preliminar 

do próprio ensino universitário [...], passou a ser vista e tratada como função da pós-

graduação [...] e esta como lócus da produção do conhecimento” (2005, p. 48).  

Escrevendo sobre a gênese e os primeiros passos da pesquisa em educação, Ferraro 

cita estudo de Aparecida Joly Gouveia, autora que identifica e caracteriza três períodos da 

trajetória da pesquisa em educação no Brasil, até 1970: o primeiro teria se iniciado com a 

fundação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), em 1938, predominando 

nesse período estudos de natureza psicopedagógica; o segundo, de 1956 a 1964, teria como 

marcos a criação, pelo próprio INEP, em 1956, do Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional 

e dos Centros Regionais de Pesquisa, incumbidos de realizar pesquisas para subsidiar a 

política educacional do País. Esse período se caracterizou pelo predomínio dos estudos de 

natureza sociológica; o terceiro iniciou-se em 1964 e veio até o momento do estudo da 

questão pela autora, em 1970 ou 1971, com a predominância de estudos de natureza 

econômica (FERRARO, 2005, p.49-50)
61

.  É importante mencionar que essas etapas iniciais 

são avaliadas por esse autor como um “[...] estado de miserabilidade da pesquisa em educação 

no Brasil, até a época em questão” (2005, p. 51), que vai mudar com a criação da pós-

                                                 
60

Por exemplo, a crítica de Warde, segundo a qual, com a reforma de 1968, a pós-graduação em educação foi 

justaposta à Faculdade de Educação, “[...] sem canais comunicantes com a própria faculdade”, de modo que o 

“[...] máximo que os cursos estão fazendo é titulando professores das Faculdades de Educação e produzindo 

profissionais e intelectuais que não retornam à universidade para possibilitar a revisão do que a Faculdade está 

fazendo”, isto é, a formação de quadros para o sistema de ensino (1993, p. 141-142). Ver também as posições de 

Luiz Antonio Cunha (2002). 

61
Ferraro registra a existência de polêmicas quanto ao marco inicial da pesquisa em educação estabelecido por 

Gouveia, no entanto, o propósito aqui é apenas mostrar que, apesar das deficiências, existe uma tradição de 

pesquisa em educação, como elemento essencial para caracterizar a construção de um subcampo.  
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graduação em educação no início dos anos 1970
62

 e da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), em 1978
63

. Como vemos, no percurso da 

pesquisa em educação também encontramos a presença indutora do Estado, mesmo que o 

grau e o significado dessa presença seja algo em discussão, a exemplo do que faz o próprio 

Ferraro no artigo citado.  

Diversas obras dedicadas à discussão e sistematização de questões de metodologia da 

pesquisa em educação, em geral, podem ser mencionadas. Entre elas citamos: Pesquisa em 

educação: abordagens qualitativas, de Menga Lüdke e Marli André, (1986); Metodologia da 

pesquisa educacional e Novos enfoques da pesquisa educacional, organizados por Ivani 

Fazenda, ambos publicados em 2001; Caminhos investigativos I: novos olhares na pesquisa 

em educação e Caminhos investigativos II: outros modos de pensar e fazer pesquisa em 

educação, ambos organizados por Marisa Vorraber Costa (2007); Questões de método na 

construção da pesquisa em educação, de Evandro Ghedin e Maria Amélia Santoro Franco 

(2008). Outros textos se referem diretamente à pesquisa sobre formação de professores, como 

os publicados nas coletâneas: A pesquisa na formação e no trabalho docente, organizada por 

Júlio Emílio Diniz Pereira e Kenneth M. Zeichner, (2002); Professor reflexivo no Brasil: 

gênese e crítica de um conceito, organizada por Selma Garrido Pimenta e Evandro Ghedin 

(2002); Cartografias do trabalho docente: professor(a)-pesquisador(a), organizada por 

Corinta Maria G. Geraldi, Dario Fiorentini e Elisabete Monteiro de A. Pereira, (2003);  

Pesquisando a formação de professores, organizada por Edil V. de Paiva, (2003);  

Concepções e práticas em formação de professores: diferentes olhares, organizada por 

Elianda F. Arantes Tiballi e Sandramara Matias Chaves (2003);  
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Exceto os programas de mestrado em educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC/RJ) e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCA/SP), criados na segunda metade da década 

de 1960 (Ferraro, 2005). De acordo com Warde, Luiz Antonio Cunha, completando as fases identificadas por 

Gouveia, propôs uma quarta fase da evolução da pesquisa em educação, que se iniciaria em 1971 e cuja 

característica seria “o papel preponderante desempenhado pelos programas de pós-graduação”, já que até então 

“a participação das universidades na pesquisa educacional era bastante reduzida (1990, p. 67). 

63
A ANPEd é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, criada pela iniciativa de alguns Programas de Pós-

Graduação em Educação. Sua finalidade é o desenvolvimento e a consolidação da pesquisa em educação no 

Brasil. Tem grupos de pesquisa atuando nas seguintes áreas: Filosofia da Educação; História da Educação; 

Sociologia da Educação; Movimentos Sociais e Educação; Didática; Estado e Política Educacional; Educação 

Popular; Educação da Criança de Zero a Seis Anos; Formação de Professores; Trabalho e Educação; 

Alfabetização, Leitura e Escrita; Política de Educação Superior; Currículo; Educação Fundamental; Educação 

Especial; Educação e Comunicação; Psicologia da Educação; Educação de Jovens e Adultos; Educação 

Matemática. 
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Ao lado desses autores que se voltam para as experiências de pesquisa em formação de 

professores, Cecília Maria F. Borges (2004), mais especificamente, mapeia os eixos de 

investigação sobre o tema da formação de professores que acreditamos estarem alimentando o 

desenvolvimento do subcampo, pesquisas efetuadas sob variadas perspectivas oriundas das 

Ciências Humanas e Sociais, como a Sociologia e a Psicologia. Esses eixos constituíram, 

segundo essa autora, “[...] verdadeiros campos paradigmáticos, deixando marcas profundas 

nas Ciências da Educação” (2004, p.21). Borges apresenta alguns desses paradigmas, que 

valem por uma tipologia da pesquisa no campo dos saberes e da formação de professores. São 

eles: a) pesquisas sobre o comportamento do professor; b) pesquisas sobre a cognição do 

professor; c) pesquisas sobre o pensamento do professor (teachers’s thinking); d) pesquisas 

compreensivas, interpretativas e interacionistas; e) pesquisas resultantes das contribuições da 

sociologia do trabalho e das profissões.  

Ainda nessa esfera dos estudos sobre formação de professores, Borges e Tardif, 

referindo-se à gênese do campo de pesquisa sobre “conhecimentos de professores” e 

considerando os movimentos que ocorrem nos Estados Unidos, na Europa e suas repercussões 

no Brasil, chamam a atenção para a evolução da pesquisa a respeito dessa temática mostrando 

seu ponto de chegada no início dos anos 2000. Nas décadas do pós-guerra, dizem, os estudos 

sobre o tema se resumiam a enfoques psicológicos e psicopedagógicos; nos anos 1960 e 1970, 

dominavam as pesquisas “processo-produto”; nas décadas de 1980 e 1990, há um 

significativo movimento de profissionalização do ensino lançando às ciências da educação um 

“veemente apelo” para que produzam “um repertório de conhecimentos profissionais para o 

ensino”, validados, isto é, legitimados pela ciência, e capazes de apoiar o trabalho cotidiano 

do professor (2001, p. 13). A orientação profissionalizante, explicam, levou a importantes 

reformas da formação de professores na América do Norte, Europa e América Latina, 

trazendo a temática dos conhecimentos e saberes dos professores, ou seja, da sua formação 

profissional, para o foco dos debates. Esses pesquisadores identificam uma grande 

diversificação quantitativa e qualitativa tanto em relação aos enfoques e metodologias 

utilizadas quanto em relação às disciplinas e quadros teóricos referenciados
64

. 
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Segundo Borges e Tardif, “Nos últimos quinze anos, temos observado uma invasão intensa desse campo de 

pesquisa por um grande número de correntes, enfoques ou teorias oriundos das ciências sociais e humanas. Por 

exemplo, atualmente, o neobehaviorismo, o cognitivismo computacional baseado na teoria do processamento da 

informação, o construtivismo e o socioconstrutivismo, a etnometodologia e o simbolismo-interacionismo, a 

sociologia das profissões, a ergonomia, a psicologia social, a antropologia cultural, as teorias do senso comum, a 

fenomenologia social, os estudos sobre o pensamento dos professores (teacher's thinking), sobre os „professores 

peritos‟, sobre o ensino eficaz e estratégico, os trabalhos sobre a „knowledge base‟ e os inúmeros estudos sobre 

as competências dos professores, suas crenças, suas concepções e representações etc., se interessam, de uma 



85 
 

O segundo aspecto mencionado por Bourdieu como condição de construção da 

autonomia (relativa) do campo científico é a criação de associações científicas, corporações, 

que representem e deem visibilidade aos cientistas, por exemplo. O subcampo da formação de 

professores, na sua história recente, tem contado com associações como a ANPEd, já referida, 

e a ANFOPE, criada em 1980 pelo movimento dos educadores em prol da formação dos 

profissionais da educação, como reação às propostas do campo do poder político sobre 

formação de professores
65

. A ANFOPE, ao lado de outras entidades científicas, políticas e 

sindicais, foi um dos atores coletivos que disputaram, principalmente, com o Conselho 

Nacional de Educação, a governança do subcampo, isto é, o poder de imprimir a esse 

subcampo e aos objetos nele disputados determinada direção, ao mesmo tempo política e 

teórica, segundo os interesses que representa. Saviani sintetiza a participação da ANFOPE nas 

lutas pela formação de professores de modo tal que podemos perceber a dimensão político-

epistemológica dessas lutas: 

Em termos concretos emergiram do movimento duas idéias-força. A 

primeira se traduz no entendimento de que a docência é o eixo sobre o qual 

se apóia a formação do educador. [...] A segunda idéia se expressa na „base 

comum nacional‟[...] que [...] não coincide com a parte comum do currículo 

nem com a idéia do currículo mínimo. Seria, antes, um princípio que deveria 

inspirar e orientar a organização dos cursos de formação de educadores em 

todo o país (SAVIANI, 2008, p. 58). 

Essa entidade nacional, juntamente com outras, como a Associação Nacional de 

Política e Administração da Educação (ANPAE), o Centro de Estudos Educação e Sociedade 

(CEDES) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), compõem o 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, entidades essas cujas lutas e proposições têm 

contribuído para desenvolver a autonomia do subcampo aqui focalizado, de modo muito 

próximo ao que Cunha descreve como propriedades do campo educacional, isto é, como 

                                                                                                                                                         
maneira ou de outra, pelo conhecimento dos professores, ou oferecem aos pesquisadores da área da educação 

teorias e métodos para estudá-lo. Nesse sentido, pode-se dizer que esse campo de pesquisa transformou-se num 

objeto de investimentos multi e transdisciplinares, bem como numa luta simbólica de poder entre diversas 

correntes e disciplinas, entre diversas concepções e enfoques do conhecimento, que tentam impor seus modelos 

teóricos e suas metodologias” (2001, p. 12). 

65
A primeira denominação da ANFOPE foi Comitê Pró-Participação na Reformulação dos Cursos de Pedagogia 

e Licenciatura (1980). Em 1983, essa agência foi transformada em Comissão Nacional pela Reformulação dos 

Cursos de Formação de Educadores (CONARCFE), a qual foi transformada, desde 1990, na atual ANFOPE. 

(SAVIANI, 2009). Uma análise das diretrizes de política de formação de professores do ponto de vista do 

movimento de professores pode ser acompanhada em Freitas (2002). 
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resistência às interferências do Estado no ensino e como tentativa de impor ao mesmo 

medidas de política elaboradas no interior do próprio campo
66

. 

 Articulado ao processo de autonomização dos campos científicos está o “requisito da 

admissão” dos novos agentes a esses campos. Esse requisito é traduzido como competência 

(capital científico incorporado) e apetência (a crença no que está em jogo e no próprio jogo, 

isto é, a illusio) (BOURDIEU, 2004c, p. 74). Considerando o subcampo que estamos 

examinando, devemos então perguntar: como se configurou o acesso dos agentes ao 

subcampo? Que agentes sociais detêm o controle desse acesso, quem emite e valida títulos, 

que capitais são exigidos aos pretendentes ao ingresso nele?  

Nesse aspecto também o Estado teve a iniciativa, se considerarmos, por exemplo, as 

formas primitivas de ingresso do professor do ensino superior que concorria a uma cátedra
67

, 

com as faculdades sendo parte da burocracia do Estado, localizando-se na periferia do sistema 

comandado e controlado por um núcleo de poder constituído pelo imperador e um ministro do 

Império (CUNHA, 1986, p. 120). Nessa pré-história, a presença do Estado é o elemento 

marcante no controle do acesso às funções públicas na área de educação, no entanto, na 

evolução posterior da política educacional, vai se delineando a presença mais forte dos 

agentes do campo acadêmico dividindo com o campo político o poder de controlar o acesso 

dos novos candidatos a agente do subcampo.  

Assim, de um lado, o Estado cria as normas que regulamentam, por exemplo, os 

concursos e seleções para o pretendente a professor das instituições públicas e, ao mesmo 

tempo, atribui aos agentes atuantes no subcampo o poder de interpretar e aplicar essas 

normas, através da participação em bancas de concurso, bancas examinadoras, conselhos e 

comissões de avaliação etc.; de outro, são as instituições juntamente com os formadores do 

subcampo que controlam imediatamente o mercado dos títulos, tanto a sua distribuição quanto 

a sua valorização. Nesse mercado, são conhecidas as hierarquias produzidas para classificar 

os membros do magistério: do leigo, passando pelo normalista e pelo licenciado, até os 

doutores; dos interinos aos efetivos; dos educadores da educação infantil, passando pelo 
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Analisando as condições de organização do campo educacional no Brasil, Cunha afirma: “O processo de 

autonomização [do campo educacional] teve como primeira forma de expressão a resistência ao modo pelo qual 

o Estado interferia nas questões do ensino, consideradas irracionais, pois elaboradas por diletantes; depois, 

continuaram com a tentativa de impor ao Estado as políticas elaboradas no interior do próprio campo 

educacional” (1981, p. 12). 

67
Segundo Cunha, “O cargo de professor catedrático era vitalício, como, aliás, todos os cargos mais elevados do 

magistério superior, desde 1808”. Diferentemente dos professores comuns, esses catedráticos “[...] eram 

escolhidos por concurso, concorrendo com uma tese escrita, após o que eram nomeados pelo governo” (1986, p. 

188). 
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professor do ensino médio, até o professor universitário; dos docentes aos técnicos e 

especialistas.  

Outro indício relevante da autonomia (relativa) do subcampo é o controle do acesso a 

ele, exercido pelos pares, por meio das suas associações científicas, que estabelecem 

autonomamente os critérios de aceitação de trabalhos para apresentação e divulgação através 

de seus eventos e recursos de comunicação. Ferraro (2005), por exemplo, refere-se a uma 

“explosão” de inscrição de textos para apresentação de trabalhos na ANPEd, em anos 

recentes, a ponto de causar preocupação à diretoria da entidade quanto aos seus limites para 

receber inscrições e ao percentual de textos selecionados.  

O movimento editorial é outro indicador da existência do subcampo. Autores, obras, 

revistas e um público que adquire, lê e discute tais obras são parte integrante da construção 

social desse subcampo, pois a presença de tais elementos equivale a um reconhecimento da 

legitimidade do mesmo. Do momento inicial, associado ao aparecimento dos profissionais da 

educação, nos anos 1920
68

, aos dias atuais, em que dispomos de editoras especializadas em 

educação, com grandes coleções voltadas para a divulgação de obras sobre formação de 

professores
69

, medeia um longo percurso evolutivo. 

Uma consulta às referências bibliográficas de diversas obras de história da educação, 

que focalizam os anos iniciais do século XX, evidencia que, nesse início, esse tema pouco 

aparece ou aparece diluído em tópicos mais amplos, relativos à educação, ao ensino, aos 

métodos de ensino-apendizagem. Não identificamos com facilidade, nas referências 

consultadas, a presença de obras, artigos ou ensaios que utilizem em seus títulos a expressão 

“formação de professores”, ou equivalente. Isso pode ter a ver com os fatos de que, então, a 

formação de professores é concebida como decorrência lógica dos métodos de ensino 

(VALDEMARIN, 2004)
70

 e de que a prioridade da política educacional, no período, está, 
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Cunha registra que o aparecimento dos profissionais da educação, na década de 1920, sucedendo os 

entusiastas da educação, trouxe a literatura educacional dos Anais do Congresso para as primeiras coleções 

especializadas e publicações avulsas de editoras privadas cujo conteúdo, inspirado na pedagogia como “ciência 

experimental”, está associado à “tecnificação do campo pedagógico” que influirá na formação dos futuros 

profissionais da educação de todo o País (1986, p. 220-221). 

69
Podemos citar, entre outras, as seguintes editoras e respectivas coleções: Cortez (Docência em Formação; 

Aprender a Ensinar com Textos); Autores Associados (Formação de Professores) Autêntica (Pedagogia e 

Formação de Professores); Junqueira & Marin (Formação de Professores ); Artmed (Formação Docente); Papirus 

(Magistério, Formação e Trabalho Pedagógico). 

70
Conforme Vera T. Valdemarin, nas décadas finais do século XIX e início do século XX, consolidou-se um 

conjunto de regras para ensinar, o método de ensino intuitivo, que serviu de orientação também à formação de 

professores (na escola normal): “O método sintetiza todos os elementos próprios da tarefa educativa, uma vez 

que os procedimentos didáticos e os passos metódicos para sua prática são traduções da teoria do conhecimento, 
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sobretudo, em atender às necessidades de expansão da rede escolar bem como da instituição 

da universidade brasileira, não se colocando com mais agudeza o problema da política de 

formação do professor, ou do significado e sentido dessa formação. Esse tema adquire maior 

ênfase nos anos 1920 e 1930, com o advento do movimento da escola nova. Este, ao defender 

que o aluno é o centro da ação pedagógica, criou a necessidade de conhecer como o aluno 

conhece, ampliando as possibilidades de discussão do tema formação de professores e abrindo 

espaço para outras ciências intervirem na questão, conforme explica Valdemarin (2004)
71

.  

Focalizando algumas das principais publicações, periódicas e obras completas, que 

tomamos como indícios da constituição de um subcampo da formação de professores, e seus 

autores, ou seja, os agentes produtores do subcampo, identificamos diversos trabalhos 

voltados para o tema formação de professores. Na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 

publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”, 

lançada em 1944, encontramos, em números publicados, principalmente, nos anos 1960, 

artigos e ensaios da autoria de pensadores como Anísio Teixeira, Newton Sucupira, Valnir 

Chagas, Florestan Fernandes, José de Faria Góis Sobrinho, J. Lauwerys e Gustavo Lessa.  

Na década de 1970, identificamos uma obra que trata especificamente da formação de 

professores no Brasil, Formação do magistério: novo sistema, de Valnir Chagas (1976), que 

chama a atenção pelo conteúdo simultaneamente legal, normativo e teórico-filosófico. Nela, o 

autor reúne seus pareceres e indicações sobre formação de professores, produzidos para o 

Conselho Federal de Educação, do qual era um dos membros mais expressivos, tendo em 

vista a reforma universitária (1968) e a reforma dos ensinos de 1º. e 2º. graus (1971)
72

. 

Identificamos, ainda, dos anos 1970, o título de uma obra avulsa editada pelo INEP - 

Interação entre as unidades que oferecem disciplinas de conteúdos e as responsáveis pela 

complementação didático-pedagógica, coordenada por Oder José Santos (1979).  

                                                                                                                                                         
aplicadas a uma faixa etária, desenvolvidas sobre um conteúdo sancionado socialmente e concretizadas nos 

objetos didáticos” (2004, p. 176).  

71
Para Vera T. Valdemarin, com a escola nova, “Ao professor e às suas necessidades formativas abre-se um 

enorme campo de conhecimentos centrado no processo de conhecimento do aluno, aumentando assim a esfera de 

influência dos conhecimentos psicológicos e sociológicos, ainda presente no campo doutrinário da educação” 

(2004, p. 195). 

72
Nessa obra, podemos conferir as referências bibliográficas do autor, onde se destacam ele mesmo, com seus 

pareceres, os pareceres de Newton Sucupira e Teresinha T. Saraiva. Valnir Chagas cita bem mais raramente 

autores nacionais (Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Durmeval Trigueiro) e vários autores estrangeiros 

(C. P. Snow, Paul DeHart Hurd, Dennis Chisman, B. F. Skinner, J. Dewey, J. Holt e Samuel Kirk). 

 



89 
 

Na Revista Ciência e Cultura, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), encontramos, nos anos iniciais da década de 1980, um conjunto de artigos sobre a 

formação nas licenciaturas específicas dos seguintes autores: Arthur E. Quintão Gomes, 

Amélia L. Hamburger, Roberto Moreira e Jorge Cunha Silva; na revista Tecnologia 

Educacional (1984), encontramos artigo de M. da G. Feldens sobre educação de professores. 

Na mesma década, destacamos o trabalho de sistematização do tema formação de 

professores, intitulado Análise das práticas de formação do educador: especialistas e 

professores – relatório de pesquisa, coordenado por Maria de Lourdes A. Fávero (1984) e, na 

continuidade deste, mas focalizando os problemas das licenciaturas específicas, a obra Novos 

rumos da licenciatura, coordenada por Vera Maria F. Candau (1987). Nesta encontramos uma 

relação de revistas, artigos e respectivos autores voltados especificamente para o estudo da 

formação de professores sob o ângulo das licenciaturas, além de referencias a algumas obras 

sobre o tema. De acordo com esse estudo, as revistas especializadas da década de 1980 com 

maior frequência de artigos sobre problemas de formação de professores nas licenciaturas 

específicas são, nesta ordem: Ciência e Cultura; Revista da ANDE; Cadernos do CEDES; 

Educação e Sociedade, sendo essas as publicações que atingem maior público na década, 

inclusive professores de 1º. e 2º. graus. Candau chama a atenção para a hegemonia do Estado 

de São Paulo, de onde vêm todos esses periódicos. Assinala, também, que, nas revistas mais 

dedicadas à pesquisa, como Cadernos de Pesquisa, da Fundação Carlos Chagas, o tema das 

licenciaturas não aparece de forma significativa no período analisado (CANDAU, 1987, p. 

35-36). 

Nos anos 1990, Menga Lüdke, na continuidade dos trabalhos de Fávero e de Candau, 

realizou outro estudo, sob os auspícios do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

(CRUB), também sobre as licenciaturas específicas, focalizando, além dos problemas já 

apontados nos estudos anteriores, experiências inovadoras nesses cursos. O resultado do 

trabalho foi consolidado no volume nº. 4 dos Cadernos CRUB, sob o título Avaliação 

institucional: formação de docentes para o ensino fundamental e médio (1994). Nesse 

volume, a autora faz um balanço das “questões desafiadoras” e das “propostas desafiantes” da 

formação de professores, além de auscultar os autores da área de educação em geral e das 

áreas específicas de formação de professores. 

Dos anos 1990 para os anos 2000, marcados pelas reformas educacionais de cunho 

neoliberal e globalizante (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004; SGUISSARDI, 

2009; DIAS SOBRINHO, 2005), a formação de professores tem estado no centro do debate, 
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sob o signo da ideia de profissionalização do professor, interpretada segundo a política 

hegemônica. A esse movimento correspondeu uma explosão de publicações, multiplicada 

pelas possibilidades da realidade virtual, pelos recursos da rede mundial de computadores, 

muitas das quais expressando a resistência e afirmação da autonomia do campo educacional e 

do subcampo da formação de professores. Citamos aqui, apenas como um exemplo do que 

oferece a realidade virtual, a biblioteca eletrônica de revistas científicas SciELO (Scientific 

Electronic Library Online). 

Como o problema da formação de professores tem sido enfrentado mais pelos 

formadores envolvidos com a Dimensão Pedagógica dessa formação, tendo o tema acessado 

ao campo acadêmico nacional pela via dos estudos pedagógicos, consideramos relevante 

referenciar algumas das obras das duas últimas décadas que têm tratado a Pedagogia nos seus 

aspectos epistemológicos, estando, portanto, relacionados à temática. Citamos: Pedagogia, 

ciência da educação?, organizado por Selma G. Pimenta (1996), com artigos dela mesma, de 

Tarso B. Mazzotti, de Antonio Nóvoa e de José Carlos Libâneo;  Pedagogia e pedagogos, 

para quê?, coletânea de José Carlos Libâneo (2002); Pedagogia como ciência da educação, 

de Maria Amélia Santoro Franco (2008), livro resultante de sua tese de doutorado; Pedagogia 

e pedagogos, caminhos e perspectivas, organizado por Selma G. Pimenta (2002), novamente 

com textos dessa  organizadora, de J. C. Libâneo, Maria Amélia S. Franco, Carmem Sílvia B. 

da Silva e Umberto A. Pinto.  Destacamos, também, pela interface que explora – história e 

epistemologia da pedagogia – a obra A pedagogia no Brasil: história e teoria, de Dermeval 

Saviani (2008).  

Entre as obras de autores nacionais dedicadas especificamente ao estudo da formação 

de professores nas licenciaturas, citamos: Formação de professores: pesquisas, 

representações e poder, de Júlio Emílio Diniz Pereira (2000); Formação do profissional da 

educação, de Mário Osorio Marques (2003); Formação de professores: saberes, identidade e 

profissão, de Valter Soares Guimarães (2010). Destacamos, ainda, o livro Como se ensina e 

como se aprende a ser professor:a evidência do habitus professoral e da natureza prática da 

Didática, cujo tema é o habitus professoral, de Marilda da Silva (2003). Dos autores 

estrangeiros que tratam de compreender a natureza do saber e do fazer docente, bastante 

citados no Brasil, destacamos as obras Relação com o saber, formação dos professores e 

globalização: questões para a educação hoje, especialmente pelo interesse de seu capítulo 4 

(Enquanto houver professores... Os universais da situação de ensino), de Bernard Charlot 

(2005) e Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber dos 
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professores, de Clermont Gauthier e outros (1998), versando sobre o conhecimento dos 

professores. 

O tema da profissionalização de professores trouxe para o subcampo toda uma gama 

de estudos inspirados em trabalhos realizados em outros países, desdobrando novas 

possibilidades de compreensão da profissão docente, seja pelas adesões, seja pelas oposições 

que alguns despertaram no Brasil. Entre diversos autores internacionais de grande influência 

no País, com incidências importantes no subcampo analisado, destacamos: Lee S. Shulman, 

com seu clássico The wisdom of practice: essays on teaching, learning and learning to teach 

(2004); Philippe Perrenoud, Léopold Paquay, Marguerite Altet e colaboradores, entre cujas 

obras citamos Formando professores profissionais: quais estratégias? Quais competências? 

(2001) e A profissionalização dos formadores de professores (2003); Carlos Marcelo Garcia, 

com Formação de professores: para uma mudança educativa (1999); José Gimeno Sacristán 

e Pérez Gómez, autores de Compreender e transformar o ensino (2000); José Contreras, com 

A autonomia de professores (2002); António Nóvoa, coordenador de Os professores e sua 

formação (1992), organizador das coletâneas Profissão professor (1995) e Vidas de 

professores (2000), em que apresenta textos de sua autoria; Maurice Tardif, autor de Saberes 

docentes e formação profissional (2002) e desse, em co-autoria com Claude Lessard, O 

trabalho docente: elementos  para uma teoria da docência como profissão de interações 

humanas (2005).   

Dissemos anteriormente que uma das propriedades centrais dos campos sociais são as 

disputas que neles ocorrem em torno dos objetos relevantes para o próprio campo. Saviani, 

por exemplo, escrevendo sobre o campo pedagógico no Brasil, destaca na trajetória da 

pedagogia seu caráter polêmico, principalmente no curso do século XX, mostrando que “[...] 

o pensamento pedagógico foi atravessado por tendências contrapostas, a disputar a hegemonia 

do campo educativo” (2008, p. 145)
73

. A polemização na arena pedagógica traz, subjacentes, 

diferentes posições sociais, interesses e objetos de litígio. Evidentemente, essas lutas 

contaminam o subcampo e nele se prolongam. Para os objetivos deste tópico, lembraremos 

apenas algumas dessas disputas. Assim, as lutas pela definição de que dimensão da formação 
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Saviani cita as polêmicas do campo pedagógico, no século XX: “Pedagogia conservadora versus pedagogia 

progressista, pedagogia católica (espiritualista) versus pedagogia leiga (materialista), pedagogia autoritária 

versus pedagogia da autonomia, pedagogia repressiva versus pedagogia libertadora, pedagogia passiva versus 

pedagogia ativa, pedagogia da essência versus pedagogia da existência, pedagogia bancária versus pedagogia 

dialógica, pedagogia teórica versus pedagogia prática, pedagogias do ensino versus pedagogias da aprendizagem 

e, em certo sentido, dominando todo o panorama, englobando as demais oposições, pedagogia tradicional versus 

pedagogia nova” (2008, p. 143). 
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deve dominar nos cursos de licenciatura, se o pedagógico ou o específico, estudado aqui, se a 

teoria ou a prática, se o técnico ou o político, se a pesquisa ou a experiência, além de outras, à 

sombra das quais se desdobram diversas disputas.  

Nas décadas de 1990 e 2000, as lutas do subcampo se orientaram para impor o sentido 

de palavras como qualidade (GENTILI; SILVA, 1994), competência (RAMOS, 2001) e 

profissionalização (PIMENTA; GHEDIN, 2002); (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 

2003); (VEIGA; AMARAL, 2002); (VEIGA; CUNHA, 1999). Dois litígios exemplares do 

subcampo em tela podem ser acompanhados na literatura. O ocorrido entre atores individuais, 

Guiomar Namo de Mello e Paolo Nosella, na década de 1980, sobre a relação entre 

competência técnica e compromisso político na formação e prática do professor, relatada e 

reavaliada vinte anos depois pelo próprio Nosella (2005), e os embates entre atores coletivos, 

a ANFOFE, representando parte do movimento social de professores, e o Governo Federal, 

nos âmbitos do Ministério da Educação e do Conselho Federal de Educação (na década de 

80), bem como do atual Conselho Nacional de Educação, em torno das propostas de 

intervenção na formação de professores. Essas lutas têm sido reeditadas na trajetória da 

formação de professores no Brasil, tendo aquela entidade se transformado em um ator 

fundamental ao desenvolvimento do subcampo
74

.  

Procuramos demonstrar até aqui que existe em construção um subcampo acadêmico da 

formação de professores no Brasil, do qual evidenciamos algumas propriedades, conforme o 

conceito de campo social, de Bourdieu. Esse subcampo se expressou localmente por meio de 

suas agências - Ufpi e CCE - e seus agentes, os formadores de professores dos cursos de 

licenciatura. Neste ponto, voltamos a atenção para o Centro de Ciências da Educação (CCE), 

da Ufpi, no propósito de explicitar os movimentos que resultaram na organização e no 

desenvolvimento da formação de professores, no  âmbito dessa Universidade. Retomamos, 

então, o momento inicial de estruturação do CCE. 

Ao ser encampada pela Ufpi, a Fafi teve seus cursos, professores, alunos e 

funcionários técnico-administrativos distribuídos pelos vários centros e departamentos em que 

se organizava a nova Instituição. A legislação do ensino superior permitia a estruturação das 

universidades em centros e departamentos ou faculdades, tendo sido o modelo baseado em 

centros e departamentos a escolha dos dirigentes da Ufpi. Dessa forma, foi criado inicialmente 
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A página eletrônica da ANFOPE costuma informar sobre a luta que está sendo empreendida. Atualmente a 

entidade está envolvida com as discussões sobre a Prova Nacional de Concurso na Carreira Docente e sobre as 

polêmicas causadas pela adoção do livro Por uma vida melhor, na rede escolar.  
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o Departamento de Educação, em 4 de outubro de 1971
75

, e, posteriormente, em 1975, o 

Centro de Ciências da Educação, que o substituiu na estrutura da Universidade, como agência 

especializada em ciências da educação
76

. O Ato que criava o Departamento de Educação 

estabelecia como objetivos dessa unidade, “[...] considerando o caráter prioritário da formação 

de professores para o ensino de 1º. e 2º. Graus” (grifos nossos):  

a) Ministrar disciplinas afins na área de conhecimentos pedagógicos; 

b) Elaborar os planos de trabalho e programação que farão parte do plano anual 

do ensino de educação na UFPI; 

c) Atribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão ao pessoal docente que o 

integra, respeitando as especializações; 

d) Colaborar, em caráter prioritário, com o Governo do Estado do Piauí, na 

implantação da reforma do ensino de 1º. e 2º. Graus; 

e) Planejar e propor à Reitoria a criação de cursos de licenciatura de curta e 

plena duração, assim como outros, de conteúdo predominantemente 

pedagógico; 

f) Coordenar o trabalho docente visando a unidade e eficiência do ensino, da 

pesquisa e da extensão; 

g) Designar os professores orientadores para assistir aos alunos de graduação 

na elaboração dos planos de estudo e execução dos mesmos; 

h) Promover e propor o constante aperfeiçoamento de seu pessoal docente. 

O objetivo na alínea “d” é claro e específico em relação à missão prioritária que 

caberia ao Departamento de Educação da Ufpi, ratificando o caráter relevante da missão, já 

declarado no caput da Resolução: preparar professores para o ensino de 1º. e 2º. graus e 

colaborar com o Governo Estadual na implantação da reforma do ensino de 1971. Essa 

mesma Resolução estabelecia que a “[...] constituição inicial do Departamento de Educação 

far-se-á por ato da Reitoria” e que o Departamento “[...] ficará subordinado diretamente ao 

Reitor, até que se reestruture [sic] as unidades componentes da Ufpi”.  

Ao relermos as alíneas “a”, “b” e “e”, percebemos que já estava lá, em 1971, inscrita 

na gênese de uma agência do subcampo da formação de professores, à qual caberia 

desenvolver as ciências da educação e os estudos pedagógicos, a concepção do pedagógico, 

ao mesmo tempo, como área autônoma, isto é, isolada, e dividida, cujos reflexos estão na 

relação de concorrência entre os Departamentos encarregados do pedagógico e os outros 

Departamentos com que os primeiros têm interface na tarefa de formar professores. Ademais, 

registramos que, mesmo entre aqueles dois Departamentos do CCE, há relações de 

concorrência. Voltando à alínea “e”, percebemos como é recortada - e ambígua - a atribuição 
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O Departamento de Educação foi criado pelo Ato da Reitoria nº. 16/71. 

76
O conteúdo dos Centros de Educação foi definido com base no Parecer CFE 632/1969, da autoria de Newton 

Sucupira, intitulado Conteúdo Específico da Faculdade de Educação. Para uma análise mais detalhada desse 

Parecer, consultar Iria Brzezinski (2002). 
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do Departamento de Educação de planejar e propor cursos de licenciatura e outros “de 

conteúdo predominantemente pedagógico”, em um movimento que vai estabelecendo o 

específico do pedagógico e restringindo-o a seu lugar na estrutura de posições do campo e 

subcampo. O subcampo da formação de professores projeta-se, assim, na Instituição, sob o 

signo da especificidade em nome da qual é restringida sua ação ao lugar - hierarquizado, 

subordinado - que lhe cabe na estrutura de posições dos outros subcampos que também se 

projetavam na Ufpi, lembrando aqui a análise de Warde (1993), citada anteriormente, sobre o 

lugar da faculdade de educação na universidade. 

Pelo Ato da Reitoria nº. 35/71, o dirigente da Ufpi designou os 11 primeiros  

professores que  constituíram o espaço da educação e da formação pedagógica do professor na 

Ufpi, composto por nove docentes oriundos da Faculdade Católica de Filosofia, sendo oito 

mulheres e um homem, e mais duas professoras, provenientes de outro Estado. Estes 

integraram a primeira geração de formadores de professores a ingressar na Ufpi, os quais 

seriam os responsáveis pelo desenvolvimento da Dimensão Pedagógica da formação nos 

cursos de licenciatura.  

Assim definidas a herança e a missão da Ufpi, em termos de agentes, espaço 

acadêmico e objetivos da formação de professores, estavam criadas, na nova estrutura 

universitária, as condições para o desenvolvimento das práticas de formação de professores. 

Entre os agentes que dariam continuidade ao “jogo” no subcampo, constituindo-o, ao 

realizarem os movimentos requeridos pelas novas características do espaço acadêmico que se 

esboçava, estavam os professores “herdados” da Fafi, seus capitais e habitus docentes, suas 

representações e práticas próprias do microcosmo de onde vinham. Nesse processo, a força 

menos visível, porém mais atuante na estruturação do projeto de formação de professores da  

Ufpi era proveniente do campo do poder político estadual
77

. 

                                                 
77

Na ata da terceira reunião da comissão responsável pela estruturação do Departamento de Educação, de 5 de 

janeiro de 1972, há o registro da visita do Secretário de Educação e Cultura do Estado, que “[...] falou da 

necessidade urgente de professôres, aconselhando os cursos de formação de licenciados em curta duração, 

sugerindo que tais cursos sejam ministrados em cidades do interior do Estado, onde a carência é mais acentuada. 

[...] A seguir, o Exmo. Sr. Secretário, expôs, de maneira bastante objetiva, sobre as experiências educacionais e 

sobre o mercado de trabalho do Estado do Piauí”. Na ata da sexta reunião dessa comissão, de 7 de janeiro de 

1972, há o registro da presença de representante da Secretaria de Educação e Cultura nessa comissão. Na mesma 

ata está registrada a intervenção dessa representante que “[...] afirmou haver excesso de professôras primárias na 

Capital, em contraposição à absoluta carência no interior, em virtude do baixo nível salarial fora de Teresina. 

Entretanto, afirmou a referida professôra, se há excesso de professôras, sua formação profissional é por demais 

precária, havendo necessidade urgente de um trabalho no sentido de elevar o nível dos cursos de Formação de 

Professôres Primários”. Em ata da sétima reunião, realizada no mesmo dia 7 de janeiro de 1972 a representante 

do Secretário de Educação novamente intervém para solicitar “a formação de inspetores, mas duas turmas são 

suficientes para saturar o mercado; a Professôra advoga então que o curso seja realmente oferecido em Convênio 
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A criação do CCE já estava prevista nos Estatutos da Universidade de 1972, no seu 

artigo 5º., juntamente com os demais Centros da Ufpi
78

, sendo tal previsão consoante com o 

modelo de organização da universidade adotado a partir da reforma universitária de 1968. No 

entanto, todos os centros previstos foram implantados, exceto o CCE e o Centro de 

Tecnologia, de modo que o Departamento de Educação permaneceu até 1975. Malgrado todas 

as proclamações das autoridades políticas e educacionais sobre a urgência que havia para o 

atendimento das necessidades educacionais da sociedade piauiense, o CCE foi o penúltimo 

centro a ser implantado naquela etapa inicial de funcionamento da Ufpi.  

Em ofício de 1972, dirigido ao Reitor, a Comissão encarregada de estudar a 

estruturação do Departamento de Educação menciona os estudos que fez e em que 

experiências se baseou para definir o âmbito de atuação dessa unidade
79 

e propõe os cursos a 

serem oferecidos pelo Departamento: seriam os cursos com duração plena e curta de: “1) 

Formação Pedagógica das Licenciaturas de Conteúdo e 2) Administração Escolar”; “e em 

curta duração as habilitações de: 1) Supervisão Escolar e 2) Inspeção Escolar”. Este não seria 

um curso regular, mas em caráter pontual, para atender à solicitação do Governo do Estado. 

No mesmo documento, a Comissão sugere que, para atingir os fins a que se propõe, o 

Departamento de Educação seja transformado em “[...] Centro de Ciências Educacionais, 

                                                                                                                                                         
com a Secretaria de Educação”, registra o relator. Em atas e exposições de motivos em torno da criação do 

Departamento de Educação e, posteriormente, do Centro de Ciências da Educação, há reiterados registros da 

preocupação, das autoridades e das comissões encarregadas, de afirmar o compromisso da missão do CCE com 

as necessidades da política educacional do Governo Federal e do Governo Estadual. Por exemplo, na ata da 

primeira reunião preparatória para estruturação do Departamento de Educação, de 4 de janeiro de 1972,  está 

registrado o tema da fala do Reitor à comissão, isto é, a prioridade da Educação no Estado, e um membro da 

comissão discute se deveria ser convocado ou não para participar das reuniões um representante da Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado; outro membro apresentou o Plano Setorial da Educação e Cultura de 1972, do 

Governo Federal; o mesmo participante reivindica nessa reunião que seja inserido nos objetivos do 

Departamento “a formação de técnicos em educação em curto prazo, a fim de atender às necessidades das 

comunidades interioranas”. Na mesma reunião outro participante sugere que seja definidas entre as “finalidades 

do Centro fique a de „colaborar com o Govêrno do Estado no atendimento às necessidades de seu sistema 

educacional”. 

78
Artigo 5º. - Os departamentos reunir-se-ão em cinco unidades de coordenação, a saber: a) Centro de Ciências 

da Saúde; b) Centro de Ciências Humanas e Letras; c) Centro de Ciências da Natureza; d) Centro de Ciências da 

Educação; e) Centro de Tecnologia. Parágrafo único – A instalação de qualquer dos Centros acima exigirá a 

existência de, pelo menos, três Departamentos. 

79
A Comissão menciona que estudou as “[...] estruturas do setor „educação‟ nas seguintes instituições: 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Ceará, 

Universidade Federal de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro e Faculdade de Filosofia de Belo Horizonte”, conforme o Ofício 004/1975, do Departamento de 

Educação à Reitoria. Segundo a informação de professora, hoje aposentada, remanescente do CCE, a criação 

desse Centro teve como modelo mais próximo a Universidade Federal do Ceará. De fato, o primeiro Diretor da 

Faculdade de Educação da UFC foi o professor Valnir Chagas, um dos intelectuais da educação que teve papel 

destacado  elaboração de propostas e projetos de formação de professores. Esse intelectual é muito citado nos 

documentos relativos à instalação do CCE. Uma pesquisa sobre vida e obra de Valnir Chagas encontra-se em 

Pinto (2010). 
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constituído de dois departamentos: 1) Departamento de Fundamentos da Educação; 2) 

Departamento de Métodos e Técnicas de Educação”. Justifica a necessidade do 

desdobramento do Departamento de Educação, que permitirá a reunião de disciplinas afins 

“[...] dentro de um „Departamento‟, ou seja, a unidade mínima da estrutura universitária, 

possibilitando o futuro aparecimento de novos Departamentos, acompanhando o 

desenvolvimento do Centro, da Universidade e da própria comunidade”.  No documento em 

análise, a Comissão chega a propor a distribuição das disciplinas pelos departamentos 

previstos para o futuro Centro
80

.  

Como proposta para o “Curso de Formação Pedagógica das Licenciaturas de 

Conteúdo”, de currículo pleno, a Comissão sugere as seguintes disciplinas e respectivas 

cargas horárias: Estrutura e Funcionamento da Escola de 1º. e 2º. Graus (45 horas), Didática I 

(45 horas), Didática II (60 horas), Psicologia do Desenvolvimento (60 horas), Psicologia da 

Aprendizagem (60 horas), Introdução à Educação (60 horas), Prática de Ensino sob a forma 

de estágio supervisionado das matérias que sejam objeto de habilitação profissional (45 

horas), perfazendo essas disciplinas o total de 375 horas. Seria essa a primeira proposta de 

formação pedagógica nas licenciaturas específicas, o que estamos denominando de Dimensão 

Pedagógica da formação de professores nessas licenciaturas.  

A leitura das atas do primeiro ano (1972) de funcionamento regular do Departamento 

de Educação não evidencia qualquer iniciativa dessa unidade para discutir ou questionar a 

formação de professores, tal como foi interpretada e posta em prática pela Instituição 

universitária. Todavia, a ausência da discussão, ou de registro dessa, é “gritante” porquanto 

denuncia que estão operando plenamente as disposições acadêmicas dos docentes, isto é, de 

forma não pensada, naturalizada, os habitus, representações sociais e práticas dos primeiros 

formadores de professores, da Dimensão Pedagógica da formação nas licenciaturas.  O único 

registro nas atas de 1972 que indica estar em curso uma discussão dessa natureza, como a que 

estamos enfocando na presente investigação, e não necessariamente no interior do 

Departamento de Educação, aparece na ata da Reunião Ordinária desse Departamento, 

ocorrida no dia 29 de fevereiro de 1972. Nessa ata, a Presidenta da Assembléia Departamental 
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Para o Departamento de Fundamentos da Educação iriam as disciplinas: Sociologia Educacional, Psicologia da 

Educação, História da Educação, Filosofia da Educação, Antropologia da Educação, Estatística aplicada à 

Educação e Economia da Educação. O Departamento de Métodos e Técnicas da Educação aglutinaria as 

disciplinas: Didática, Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º. Grau, Estrutura e Funcionamento do Ensino 

de 2º.  Grau, Princípios e Métodos de Administração Escolar, Princípios e Métodos de Supervisão Escolar, 

Medidas Educacionais, Princípios e Métodos de Inspeção Escolar, Currículos e Programas, Metodologia do 

ensino de 1º. Grau, Educação de Adultos, Legislação do Ensino, Prática de Ensino na Escola de 1º. Grau 

(Estágio), Planejamento da Educação e Pesquisa Educacional. 
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comunica que o Reitor da Ufpi, “Em reunião particular, recomendou a redução da carga 

horária de Didática Geral e Psicologia Educacional para os cursos de Licenciatura plena” (p. 

9-10). Não há menção à reação dos membros da Assembléia a tal “recomendação”, silêncio 

que pode ser entendido se considerado no contexto político da época, dominado pelo regime 

ditatorial dos anos 1970, mas também pode ser creditado à cultura bacharelesca então 

dominante.  

Voltando ao documento da Comissão de estudos, esta propõe, ainda, o currículo de 

curta duração das licenciaturas de conteúdo, o currículo pleno para o curso de Administração 

Escolar e o currículo de curta duração dos cursos de Supervisão Escolar e Inspeção Escolar, 

encomendados pelo Governo Estadual. Por último, no mesmo ofício, a Comissão lembra que 

o Centro deve “[...] empenhar-se no cumprimento dos Projetos do Plano Setorial do MEC, 

especialmente os de número 4 (Treinamento e Aperfeiçoamento de Professôres para o Ensino 

Médio) [...]”, entre outros projetos educacionais integrantes do citado Plano Setorial de 

Educação, de 1972, do Governo Federal, e solicita que “[...] seja acrescentada ao elenco das 

finalidades do Centro de Ciências Educacionais, a seguinte: „Colaborar com o Govêrno do 

Piauí no atendimento às necessidades de seu sistema educacional‟”. 

Em outro registro da organização e do desenvolvimento da formação de professores na 

Ufpi, no que o subcampo da formação de professores recobre o Centro de Ciências da 

Educação, pelo Ato da Reitoria nº. 198/74, de 26 de abril de 1974, a Instituição autoriza o 

funcionamento, “[...] convalidando todos os atos praticados, do vestibular à matrícula [...]”, de 

diversos cursos de licenciatura específicos e de Formação de Professores de Disciplinas 

Especializadas para o Ensino de 2º. Grau – Esquema I, além de outros não relacionados à 

formação de professores. No ano seguinte, o Reitor autoriza o funcionamento do curso de 

licenciatura plena em Pedagogia, pelo Ato da Reitoria nº. 275/75, de 06 de maio de 1975, ao 

que parece, atendendo o Parecer CFE 632/1969, de Sucupira, segundo o qual “[...] o curso de 

Pedagogia constitui, por assim dizer, a substância da Faculdade de Educação” (p. 154). 

A proposta de transformação do Departamento de Educação em Centro de Ciências da 

Educação só foi consolidada em 1975 em novo documento do Departamento de Educação, 

encaminhado ao Reitor pelo ofício nº. 04/75/DE, de nova Comissão de professores do 

Departamento, menor que a primeira, mas incluindo participantes daquela. Na peça produzida 

por essa Comissão, intitulada Proposta de Criação do Centro de Ciências da Educação, os 

autores apontam motivos político-administrativos e filosófico-epistemológicos por que criar o 

CCE. Inicialmente, invocam a ideia de universidade, de onde emanam os princípios 
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organizadores desta: “[...] a instituição comprometida com a busca do saber e a transmissão da 

cultura” e suas funções de pesquisa e ensino: “Saber puro e saber aplicado se unem na idéia 

de Universidade”, afirmam.  “Ela representa os momentos de um processo, dentro de um 

sistema aberto, [...] deve, pois, a um tempo, promover o universal e o regional, o 

transcendente e o imanente, o saber puro e o saber aplicado, a ciência e a cultura [...]” (p. 2).  

O outro princípio organizador da estrutura da universidade, invocado para 

fundamentar a criação do CCE, é a “[...] exigência de que ela promova a síntese das diversas 

áreas em que se dividiu a ciência atual”. Citando Suzana Gonçalves
81

 (1969), sobre a 

necessidade de a universidade na sua organização “[...] corporificar uma unidade versátil, 

fruto da integração da estrutura horizontal e vertical, fundada no princípio de unidade 

hierarquizada”, defende essa Comissão que as áreas de conhecimento não se podem constituir 

em setores tão estanques “[...] que sacrifiquem a síntese que lhe empresta o cunho de 

universalidade e caracteriza o saber humano”. Citam também, em favor de seus argumentos, 

Valnir Chagas
82

 (1968), para concluir adiante que, quanto à estrutura organizacional da 

universidade, “[...] o princípio basilar é a organicidade, ou seja, o de uma estrutura flexível 

que lhe garanta a unidade necessária à busca da síntese, conservando, porém, a abertura para 

os mais diversos ramos do conhecimento [...]” (p. 3). Após examinar o significado do 

departamento na estrutura universitária, valem-se de argumentos de Newton Sucupira sobre a 

superioridade do modelo dos centros integrados por departamentos e as vantagens que este 

oferece como organizador da universidade
83

.  

A seguir a Comissão acrescenta sua  análise situacional sobre a Ufpi, mostrando a 

multiplicação e complexificação das tarefas e demandas da sociedade ao Departamento de 

Educação, justificando-se a criação do CCE: “[...] a função precípua de ministrar as 

disciplinas pedagógicas para os alunos das assim chamadas licenciaturas de conteúdo [...]”, 

dizem, “[...] agigantou-se no curto espaço de três anos”: houve aumento da quantidade dos 
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Suzana Gonçalves foi Diretora Executiva da CAPES entre 1964 e 1966, em substituição a Anísio Teixeira, 

demitido pelo governo militar.  

82
Valnir Chagas foi o primeiro diretor do Departamento de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

entre 1996 e 1969. Há referências de que esse Departamento tenha sido modelo para o Departamento de 

Educação da Ufpi, depois CCE. 

83
A Comissão cita Sucupira (1971), que aponta os modelos de organização universitária possíveis, de acordo 

com a lei, e argumenta em favor do modelo de centros que integrados por departamentos: “O terceiro modelo 

visa precisamente obviar as dificuldades e inconvenientes que já foram apontados nos esquemas anteriores. Com 

efeito, os departamentos correspondentes a áreas afins do conhecimento são integrados por grandes unidades que 

são os Centros. Tais unidades oferecem a vantagem de serem organizações mais fluidas do que as faculdades 

tradicionais, permitindo, assim, maior liberdade de iniciativa e de ação dos departamentos [...]. Neste modelo, o 

Departamento organizado terá maior possibilidade de funcionar como célula mater da universidade” (p.5). 
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alunos de licenciaturas, foram implantados vários cursos e habilitações próprios da área do 

Departamento de Educação e o elenco inicial de cinco disciplinas foi ampliado para 100 

(cem) diferentes disciplinas e atividades. O grupo inicial de professores passou de oito para 

22
84

, e o Departamento ainda deveria dar conta de vários cursos em convênio com a 

Secretaria de Educação e outras entidades. “É tal o acervo de trabalho e a diversificação das 

atividades atuais do Departamento, que solicitações oriundas de diferentes setores são adiadas 

ou ficam desatendidas. [...] Vale ressaltar que ficam prejudicadas as atividades de pesquisa”. 

O aumento das demandas ao Departamento impossibilita-o de “[...] atuar como unidade 

mínima no domínio didático-científico e administrativo. [...] pelas suas dimensões, ele é mais 

uma grande assembléia do que uma comunidade atuante na base da cooperação mútua”, 

avalia a Comissão, citando novamente Sucupira (p. 7-8). 

Em face de tal situação, propõe a Comissão que as disciplinas constantes do currículo 

do Departamento de Educação sejam organizadas em três núcleos de disciplinas afins: 

Disciplinas de Fundamentação Científica da Educação; Disciplinas de Orientação Técnico-

Metodológica; Disciplinas de Formação Técnico Profissionalizante. E que seja criado e 

implantado o Centro de Ciências da Educação “[...] desdobrado em três Departamentos, com 

as seguintes denominações: Departamento de Fundamentos da Educação; Departamento de 

Métodos e Técnicas de Ensino; Departamento de Artes Práticas”
85

 (p. 8). Segue-se a lista de 

disciplinas e professores que deveriam compor cada Departamento.  

Essa segunda Comissão reincide, em sua proposta, na fragmentação original da 

formação de professores nas licenciaturas, em duas formações justapostas, sem qualquer 

registro, no documento produzido, de dúvida ou polêmica quanto a essa questão, consagrando 

as disposições acadêmicas dos agentes formadores para assim representarem a formação de 

professores. 

São parcos os registros sobre a atividade de pesquisa no CCE, ou é parca a própria 

atividade de pesquisa, nos anos iniciais. As poucas menções existentes são no sentido de 

afirmar que não está sendo possível realizar a função de pesquisa da Universidade no campo 

da educação por falta de meios e de pessoal para dar conta das prioridades, a exemplo do que 

aparece na citação do parágrafo anterior, ou para deliberar sobre a realização de seminário 

                                                 
84

O Ato da Reitoria nomeando o grupo inicial de professores para o Departamento de Educação lista 11 

docentes, como afirmamos antes. Esse mesmo número é confirmado no documento Diretrizes de Prioridades, 

assinado pelo Diretor do CCE, sem data (provavelmente de 1981). 

85
Esse Departamento, depois, foi transformado, junto com o antigo Setor de Artes, em Departamento de 

Educação Artística (DEA), de acordo com o Plano de Ação 2001-2005, do CCE. O DEA foi transformado, 

recentemente, no atual Departamento de Música e Arte (DMA).  
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sobre técnica de pesquisas em educação e a solicitação e escolha de orientador de pesquisa. 

Encontramos, nas atas do Departamento de Educação, de 29 de fevereiro de 1972 e de 02 de 

março de 1972, duas referências à atividade de pesquisa no Departamento. Na primeira, uma 

professora comunica que está realizando pesquisas sobre a Teoria da Aprendizagem de 

Bruner e sobre a Implantação da Reforma do Ensino de 1º. e 2º. Graus. A segunda refere-se à 

orientação da Reitoria para que fossem comunicados por escrito os trabalhos de pesquisa 

realizados fora do Departamento e para que a entidade que necessitasse do trabalho do 

professor também o solicitasse por escrito.  

Nessa segunda reunião, há o registro de solicitação de aprovação de um plano de 

pesquisa de uma professora, sem registro nas atas dos meses seguintes dos resultados do 

trabalho. Finalmente, na ata de 01 de agosto de 1972, há menção a um “desejo geral” de 

solicitação do regime de dedicação exclusiva, para que os docentes pudessem se dedicar à 

atividade de pesquisa, como também uma proposta para que o mesmo levantasse informações 

junto a universidades federais e estrangeiras sobre cursos de pós-graduação. E ainda, diluídos 

nas atas do ano de 1972, aparecem os registros de movimentos de docentes do Departamento 

relacionados à pós-graduação. Um de idas e vindas para curso de mestrado no Sudeste do 

País, outro de saída para doutorado nos Estados Unidos e um de ingresso no Departamento de 

professora vinda de estágio na Inglaterra. 

Somente em 1975 ocorre a transformação do Departamento de Educação em Centro de 

Ciências da Educação, instituído pela Resolução nº. 10/75, de 19 de março de 1975. Ao 

mesmo tempo que extinguiu aquele Departamento,  instituiu os três outros sugeridos pela 

Comissão de estudos. As circunstâncias da instituição tardia do CCE, em relação a outros 

Centros da Ufpi, implantados na primeira hora, poderia ser um indício que se junta a outros, 

mencionados anteriormente, da verdadeira relevância atribuída pelas autoridades 

universitárias à formação de professores na Ufpi, ainda que a missão da Instituição estivesse 

constituída, em parte significativa, pela ideia de atender às demandas educacionais do Estado 

por professores e técnicos em educação. A visão do campo acadêmico e de seus subcampos 

não permite esquecer que este é um espaço constituído por forças desiguais, porque com 

capitais desiguais e diferentes interesses. Alguns Centros da Ufpi eram alvo dos interesses 

dominantes da classe dominante do Estado, desde que neles estavam instalados os cursos mais 

valorizados, como Direito, Medicina e Engenharia que, historicamente, têm sido condomínios 

da elite piauiense, a mesma classe que comandava os destinos da Ufpi, encarnada nos seus 
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reitores e demais ocupantes dos cargos da Administração Superior e Setorial e das cadeiras 

nos vários Conselhos previstos na sua estrutura organizacional.  

Em 1991, a criação do Mestrado em Educação, no âmbito do CCE, como parte de um 

movimento institucional para se ajustar à realidade do campo acadêmico nacional da década 

de 1990, introduz um elemento que altera a dinâmica do subcampo da formação de 

professores, no modo como este se prolongou na Ufpi, desde que veio propiciar a produção e 

circulação mais intensa e sistemática da pesquisa educacional, mobilizando novos agentes e 

interesses, registrando-se mudanças nas relações desse com outros subcampos com expressão 

no seio da Universidade. A temática da formação de professores passou a constar de uma das 

linhas de pesquisa definidas para o curso de Mestrado em Educação, dando lugar a uma 

cultura da pesquisa, fundamental para o desenvolvimento do subcampo em análise
86

. A busca 

de autonomia e especificidade da área de formação de professores foi reforçada, quando, em 

1998, foi aprovada a disciplina, em caráter teórico-prático, a ser ministrada naquele curso, sob 

a forma de seminário: Formação de professores: novas perspectivas
87

.  

Discorrendo sobre a lógica dos campos sociais, Bourdieu sublinha que:  

[...] o verdadeiro objeto da ciência social não é o indivíduo, se bem que não é 

possível construir um campo senão através de indivíduos. [...] É o campo 

que, primariamente, é e deve ser o foco das operações de investigação. Isto 

não implica que os indivíduos sejam meras „ilusões‟, que não existam; 

existem como agentes – e não como indivíduos biológicos, atores ou sujeitos 

– que estão socialmente constituídos, enquanto ativos e atuantes no campo, 

em consideração pelo fato de que possuem as propriedades necessárias para 

serem efetivos, para produzir efeitos nesse campo (BOURDIEU; 

WACQUANT, 2008, p. 146). 
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Atualmente o Programa tem duas linhas de pesquisa: Ensino, formação do professor e práticas pedagógicas e 

Educação, movimentos sociais e políticas públicas. Consoante a cultura institucional dominante, o Programa não 

se identifica como formador de professores, mas de pesquisadores, como podemos ver escrito na sua página 

eletrônica: “[...] o Programa de Pós-Graduação da UFPI está se comprometendo com a produção do 

conhecimento científico, compreendendo que cabe à Universidade promover e garantir a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão. Caracteriza-se, ainda, como lócus institucional de formação de pesquisadores para 

atuarem em nível local, regional e nacional, estruturando-se em princípios da interdisciplinaridade, da 

flexibilidade e articulação do ensino à pesquisa. O Programa, portanto, volta-se para incentivar, apoiar o 

aprofundamento de pesquisas em Educação, investindo na construção da autonomia profissional que é uma das 

características dos estudos pós-graduados”. Disponível em <http://www.ufpi.br/ppged/>. Acesso em 

30/03/2011. 

87
O primeiro programa dessa disciplina tinha como objetivos: a) Refletir acerca da formação e do exercício 

profissional do professor no contexto atual; b) Reconhecer as disposições da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação quanto à formação do professor; c) Analisar as bases teóricas que norteiam a formação do professor e 

as diferentes concepções pedagógicas que influenciam sua prática; d) Analisar a relação teoria-prática na 

formação do professor; e) Discutir sobre os fatores do contexto social e cultural que influenciam o 

desenvolvimento da função docente. A disciplina tinha uma carga horária de 60 horas. 

http://www.ufpi.br/ppged/
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A tarefa de explicitação dos elementos objetivos da estrutura e funcionamento do 

subcampo em análise, na forma concreta como se manifestou na Ufpi, ficaria incompleta se 

não levássemos em consideração, ainda, dois elementos, a propósito do que afirma, acima, 

Bourdieu. O primeiro refere-se à ampliação do espaço das disciplinas de formação pedagógica 

nas licenciaturas, a cargo dos Departamentos do CCE, responsáveis pelo desenvolvimento da 

Dimensão Pedagógica; o segundo diz respeito ao papel primordial dos agentes-professores 

que, nos anos iniciais de organização da formação de professores, e nos que se seguiram, 

foram, nos termos de Bourdieu e Wacquant, “socialmente constituídos”, isto é, os agentes 

fundamentados e legitimados pelos capitais que possuíam para atuar no subcampo, 

produzindo efeitos nesse mesmo subcampo.  

Buscando dar conta do primeiro movimento, considerando que o aspecto disciplinar da 

formação de professores nos cursos em tela é uma objetivação da gênese e do 

desenvolvimento da Dimensão Pedagógica do subcampo focalizado, devemos observar que 

houve mudanças na compreensão do papel do pedagógico na formação de professores.  

O percurso, desde os primeiros cursos de licenciatura da Fafi, que desenvolviam, à 

guisa de formação pedagógica, uma “formação pedagógica do bacharel”, como já citamos, 

precariamente centrada no estudo de quatro disciplinas, em 1969, (aquelas citadas na nota 34, 

deste capítulo), até o atual projeto das licenciaturas, traz as marcas do movimento que 

dinamizou o subcampo da formação de professores projetado na Ufpi e no CCE. Registramos, 

por exemplo, o crescimento do número e variedade de disciplinas do currículo das 

licenciaturas com foco no pedagógico, com o consequente aumento da carga horária de 

contato dos licenciandos com estudos pedagógicos, com uma regionalização mais sofisticada 

do currículo das licenciaturas, representada no projeto dos Núcleos de formação
88

.  

Não obstante, resta considerar que nem a compreensão relativamente mais ampliada 

do papel do pedagógico na formação em tela e nem a ampliação significativa do número e da 

carga horária de disciplinas pedagógicas puderam superar a clivagem entre esses verdadeiros 

universos paralelos, aparentemente, intransponíveis entre si, do pedagógico e do específico da 

formação do professor nas licenciaturas. Divisão que é objeto de discussão permanente nos 

Departamentos e Cursos envolvidos, evidenciando uma das lutas que movem o subcampo. 
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Referimo-nos ao que está concebido como projeto, em nível formal-legal, pela Resolução n.º 115/2005 – 

CEPEX/UFPI, que reformou as licenciaturas, não como concretização. Esses Núcleos estão citados na 

Introdução deste trabalho. 
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O segundo movimento diz respeito à constituição social dos agentes-professores do 

subcampo analisado. Quais são as propriedades desses agentes? Significa perguntar: quais são 

as formas específicas de capital que possuem para ingressar no subcampo e efetivamente 

construí-lo?
89

 E que habitus docentes manifestam esses capitais?  

 As singularidades da evolução do subcampo da formação de professores, na forma 

como este se refletiu nas agências em apreço, Ufpi, CCE e seus Departamentos, produziram, 

ao longo de quatro décadas, agentes distintos, portadores de distintos habitus docentes, 

representações sociais e práticas específicas a esse subcampo, agentes que, a seu tempo, têm 

produzido o subcampo por meio de suas práticas.  

Podemos divisar no subcampo da formação de professores, atuando na agência Ufpi, 

pelo menos quatro gerações de formadores. A primeira, constituída por aqueles professores 

que vieram da Faculdade Católica de Filosofia, absorvidos pela Ufpi por força do processo de 

encampação da Instituição católica, e que assumiram no primeiro ano de funcionamento 

efetivo do recém-criado Departamento de Educação. Esses trazem certo capital cultural, 

assegurado pelo título acadêmico associado à experiência de professores da Fafi, capital 

político, proveniente de suas relações com a Igreja Católica, mediadas pelo exercício docente 

na Fafi, e capital social, pois, como graduados, pertenciam a famílias, ou a um meio, que, de 

alguma forma, puderam assegurar seus estudos até o ensino superior. Além disso, muitos 

exerciam concomitantemente profissões liberais, das quais obtinham renda e prestígio social, 

pela rede de relações que é possível construir com o exercício de uma profissão qualificada. 

Na Fafi, o salário não era suficiente para se sustentarem, como já referimos, no entanto 

obtinham prestígio social com o título de professor de faculdade, um tipo raro de capital no 

contexto. Essa geração dedicou-se, predominantemente, ao ensino na Ufpi, seus habitus 

docentes eram de um professor de sala de aula, que primava pela atividade de ensino, 

qualquer que fosse a metodologia adotada. 

 Uma segunda geração de formadores também ocupou as agências especializadas da 

Ufpi na formação de professores, os Departamentos de formação específica e o Departamento 

de Educação, nos seus anos iniciais de funcionamento. Eram detentores, principalmente, de 

capital social, recrutados entre os filhos da elite piauiense e com relações familiares ou de 
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Segundo Bourdieu, na tarefa de investigar o campo há “[...] uma espécie de círculo hermenêutico: para 

construir o campo, devem-se identificar as formas de capital específico que operam dentro dele, e para construir 

as formas de capital específico, deve-se conhecer a lógica específica do campo (BOURDIEU; WACQUANT, 

2008, p. 146). 
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amizade com a classe dominante local
90

. Esse grupo, quase sempre provido com o título 

escolar mínimo exigido para atuação no ensino superior, a graduação, não se distinguiria pela 

posse de rico capital cultural, muito menos teria como objeto de disputa a autoridade e 

competência científica em seu subcampo, mas, sim, a salvaguarda do seu posto, no interior da 

Instituição, para o que era mais necessário capital social somado ao capital político. Tal 

geração fez ensino na Universidade, formou professores para ensinar, sem questionar a forma 

e o sentido desse ensinar. 

 Na terceira geração de professores do subcampo, podemos identificar um grupo sem 

título de pós-graduação que conquista seu posto de trabalho por meio de concurso público e 

segue seus estudos de pós-graduação em universidades fora do Estado, após o ingresso na 

Ufpi, e  outro grupo com título de pós-graduação, a maioria, com pós-graduação lato sensu, 

alguns, com mestrado em universidades de outro estado, também recrutada por meio de 

concurso público de provas e títulos. Com essa leva de formadores, dotados de certo capital 

cultural, respaldados pelo título de pós-graduação exigido nos editais de concurso público, 

inicia-se a discussão sobre pesquisa educacional na Ufpi, ainda que sem comprometimento 

pessoal e institucional com iniciativas sistemáticas de pesquisa. Os primeiros cursos de pós-

graduação lato sensu em educação são ministrados e esboçam-se as primeiras ideias para um 

Programa de Pós-Graduação em Educação no CCE, em nível de mestrado, que seria efetivado 

em 1991. As aspirações pelo desenvolvimento da pesquisa em educação não são suficientes, 

todavia, para instaurar um habitus docente identificado com a pesquisa. 

 A quarta geração de professores do subcampo em apreço foi a geração concursada e já 

com os mais altos títulos escolares, de mestres e doutores. Alguns, com título de mestre 

obtido no próprio Programa de Pós-Graduação em Educação acima referido. Ingressando na 

Ufpi com experiência de pesquisa, essa geração caracteriza-se pela participação mais 

sistemática em grupos de pesquisa, por uma disposição mais adequada ao engajamento na 

produção de conhecimento educacional. Para certos formadores desse grupo, a atividade de 

pesquisa tornou-se parte efetiva do trabalho docente e do cotidiano de algumas salas de aula 

do CCE e a produção de conhecimento aparece como um recurso de ensino. Nesses 

formadores já podemos identificar um habitus docente em processo de mudança, em que a 

pesquisa parece jogar um papel relevante na transformação do ensino.  
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Segundo Passos, um dos primeiros reitores da Ufpi formou sua equipe com três grupos de agentes: o primeiro, 

formado a partir de antigos colaboradores do reitor anterior, “vinculados ao esquema de poder local”; o segundo, 

“[...] mais numeroso, formado por membros das famílias de elite, da tradicional fração dirigente ou não, sejam 

portadores de capital cultural ou não”; o terceiro, “com detentores de valioso capital cultural” (cursos de pós-

graduação) “[...] que tinham relações de amizade com a tradicional fração dirigente do Estado” (2003, p. 192).  



105 
 

 No esforço de inventariar as propriedades do subcampo da formação de professores, 

tal como este se explicitou na agência Ufpi, impôs-se a necessidade de levar em conta a 

divisão por gênero dos agentes do subcampo da formação de professores. A reflexão tem que 

examinar essa característica da estrutura desse espaço social, desde que constatamos haver 

uma divisão por gênero do grupo pesquisado, a qual parece reproduzir relações de poder, isto 

é, de desigualdade entre eles, incidindo nas trajetórias dos formadores de modo não aleatório, 

mas, sim, como resultado de incorporação de habitus que levam uns e outros a ocupar 

posições no subcampo, correspondentes a uma identidade “feminina” ou “masculina”, e que 

podem estar incidindo nos habitus docentes, nas representações e práticas dos professores. A 

maioria feminina na Dimensão Pedagógica do subcampo em análise e a maioria masculina na 

Dimensão Específica do mesmo subcampo podem estar apontando para uma trajetória das 

formadoras de professores como “excluídas do interior”, utilizando uma expressão de 

Bourdieu e Champagne, em A miséria do mundo (2003), para se referir ao modo brando, 

velado como o sistema de ensino exclui, de forma contínua, mantendo no seu interior os 

excluídos, em espaços marginais, com diplomas desqualificados, títulos desvalorizados. No 

tópico a seguir procuramos aprofundar essa análise.  

1.4 Os gêneros no subcampo da formação de professores 

Os docentes que contribuíram para esta pesquisa distribuem-se, por Dimensão da 

formação nas licenciaturas em que atuam e por sexo, da seguinte forma: na Dimensão 

Pedagógica, 20% são homens e 80% mulheres; na Dimensão Específica, 56% são homens e 

44% são mulheres. Portanto, a Dimensão Pedagógica concentra expressiva maioria do sexo 

feminino e a Dimensão Específica tem a maioria do sexo masculino, reproduzindo-se já aí, na 

divisão sexual do trabalho no campo acadêmico e no subcampo da formação de professores, a 

divisão que marca o campo social e atribui aos agentes uma distinção social que significa 

poder. Nesse caso, o sexo se transforma em gênero, que distingue os agentes pelos poderes 

que agregam por causa do seu gênero (SCOTT, 1995). 

Embora não nos tenha movido a intenção de escolher os participantes pelo critério de 

gênero, pois o que prevaleceu na escolha deles foi a presença do docente no ambiente de 

trabalho e a aceitação do convite para participar da pesquisa, consideramos que a amostra 

aleatoriamente obtida é, até certo ponto, representativa do universo da Ufpi, isto é, ela reflete 

a divisão desigual dos docentes por gênero, que caracteriza esta e outras instituições de 

educação superior, conforme detalhamos nas Tabelas 1.7 e 1.8, a seguir: 
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Tabela 1.7 - Proporção de docentes do magistério superior, por gênero: Ufpi/ 

Departamentos de disciplinas pedagógicas e de disciplinas específicas das licenciaturas – 

julho/2008 

 

Departamentos 

Gênero  

Total Masculino % Feminino % 

Ufpi  608 61,8 376 38,2 984 

Departamentos de disciplinas pedagógicas (licenciaturas) 12 22,2 42 77,8 54 

Departamentos de disciplinas específicas (licenciaturas) 153 66,2 78 33,8 231 
Fonte: Ufpi <www.ufpi.br>. Acesso: agosto/2008. Organização da autora. 

Tabela 1.8 - Proporção de docentes da Ufpi, por Departamentos responsáveis pelas 

disciplinas das licenciaturas, por gênero - julho/2008 

Departamento 
Gênero  

Total Masculino % Feminino % 

Educação Física 12 66,7 06 33,3 18 

Química 15 60,0 10 40,0 25 

Matemática 21 95,5 01  4,5 22 

Física 16 88,9 02 11,1 18 

Biologia 12 57,1 09 42,9 21 

Letras 14 38,9 22 61.1 36 

Ciências Sociais 13 61,9 08 38,1 21 

Filosofia 16 72,7 06 27,3 22 

História e Geografia 23 71,9 09 28,1 32 

Educação Artística 11 68,8 05 31,2 16 

DEFE 06 24,0 19 76,0 25 

DMTE 06 20,7 23 79,3 29 

Total 165 57,9 120 42,1 285 
Fonte: Ufpi <www.ufpi.br>. Acesso: agosto/2008. Organização da autora. 

Os professores do sexo masculino são a maioria no conjunto da Ufpi, correspondendo, 

pelos dados disponíveis em julho de 2008, a 61,8% do total, bem como o são em quase todos 

os Departamentos dos participantes da pesquisa, exceto no  Departamento de Letras e nos dois 

Departamentos de formação pedagógica do CCE (DEFE e DMTE). Esses três seguem contra 

a tendência geral, pois neles a maioria é do gênero feminino, invertendo-se a situação 

apresentada pelo conjunto de professores da Ufpi, como o demonstram as Tabelas 1.7 e 1.8, 

acima
91

.  

A Tabela 1.8 também evidencia que nenhum dos Departamentos pesquisados 

apresenta uma divisão por sexo razoavelmente equitativa, observando-se que os extremos 

dessas proporções estão nos Departamentos de Física e Matemática, com a grande maioria de 

homens, e nos Departamentos de formação pedagógica, onde predominam as mulheres.  

Tal constatação remete a um fenômeno um tanto ausente nos estudos sobre o 

magistério da educação superior, ou seja, a divisão por gênero do trabalho no campo 
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Historicamente, os homens sempre foram maioria do corpo docente da Ufpi e as mulheres sempre 

predominaram  nos dois Departamentos de formação pedagógica do CCE.  
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acadêmico e suas intersecções com os campos de saber que o atravessam. Eva Blay, 

examinando questões de gênero no campo científico e na universidade, nota que: 

A condição de gênero encontra na universidade um cenário sofisticado de 

divisão sexual entre carreiras. Aparentemente o esforço individual - suposto 

fator que equipararia mulheres e homens, igualmente competentes - não se 

realiza. Outros fatores paralelos como fazer parte de grupos de apoio à 

pesquisa, facilidade de publicação e de ver suas obras divulgadas, apoio em 

votos para cargos na burocracia acadêmica, são fatores que facilitam ou 

retardam carreiras científicas. O campo científico é sexuado e retransmite 

experiências e obstáculos que homens e mulheres enfrentam na sociedade e 

na comunidade científica (BLAY, 2002, p. 4) 

O fato de os Departamentos de formação pedagógica apresentarem sistematicamente, 

na composição de seus quadros, uma proporção significativamente maior de mulheres do que 

de homens, ao contrário da maioria dos outros Departamentos, torna-se um componente 

importante para a compreensão das questões do subcampo da formação de professores, de 

suas relações internas  e, igualmente, de suas relações externas com os demais subcampos 

acadêmicos, sendo necessário desdobrar, desse aspecto, dois fatores que guardam conexões  

entre si.  

Primeiro, como já assinalamos, a divisão dos docentes por sexo perde sua conotação 

meramente biológica, ou censitária, e assume o sentido de diferença de gênero
92

, socialmente 

construída, com repercussões no campo do poder, pois diz respeito a uma distribuição 

desigual do poder simbólico no campo acadêmico e no subcampo da formação de professores, 

como este se projeta na Instituição em apreço. Para Bourdieu, a divisão sexual é um princípio 

da divisão do mundo social, constitutivo dos habitus dos agentes.  Como os habitus 

funcionam como verdadeiros programas de percepção, pensamento e ação que ordenam e 

classificam o mundo a partir das categorias da dominação simbólica, os habitus de gênero têm 

uma intervenção (oculta) na sustentação da dominação masculina, compartilhada por todos, 

dominantes e dominados (BOURDIEU, 2002). Sendo construções arbitrárias, os gêneros têm 

apenas “existência relacional” sendo “[...] produto do trabalho de construção diacrítica, ao 
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Marlize Matos (2008, p. 336) diferencia gênero de sexo afirmando: “É certo e já estabelecido que gênero, como 

um conceito, surgiu em meados dos anos 70 e disseminou-se instantaneamente nas ciências a partir dos anos 80. 

Tal reformulação surgiu com o intuito de distinguir e separar o sexo – categoria analítica marcada pela biologia e 

por uma abordagem essencializante da natureza ancorada no biológico – do gênero, dimensão esta que enfatiza 

traços de construção histórica, social e sobretudo política que implicaria análise relacional.”  Joan Scott expõe 

sua compreensão sobre gênero e o que nela está implicado: “O núcleo essencial da definição repousa sobre a 

relação fundamental entre duas proposições: o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais fundadas 

sobre as diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de 

poder” (1995, p. 14). 
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mesmo tempo teórica e prática, que é necessária a sua produção como corpo socialmente 

diferenciado do gênero oposto [...]”, diz Bourdieu (2002, p. 34). 

Como o gênero é produto da divisão primeira que atravessa o mundo social, do qual é 

parte o campo acadêmico, seus subcampos, como o da formação de professores, e também 

seus agentes e instituições, indivíduos e grupos, que incorporam habitus de gênero, esses 

espaços sociais não poderiam estar infensos àquela divisão. Então, para apreendermos a 

topologia do subcampo em estudo, devemos levar em conta que ele é vincado, também, pela 

divisão de gênero, apresentando, nesse aspecto, alguns traços que se podem constituir como 

paradoxos. Entre eles, o fato de que as mulheres, apesar da alta escolaridade e da 

familiaridade com a ciência, estão sujeitas a esquemas semelhantes de dominação simbólica 

que submetem aquelas que não dispõem desse alto capital escolar e científico. É a própria 

condição feminina na sociedade de classes (SAFFIOTI, 1976) que as encaminha aos lugares 

sociais subordinados e menos valorizados social e epistemologicamente, como ocorre no seio 

do campo acadêmico com o espaço do pedagógico, com o subcampo da formação de 

professores, especialmente com a Dimensão Pedagógica dessa formação, onde as mulheres 

são a grande maioria. 

Apesar de haver certa variabilidade, o fenômeno de concentração de mulheres em 

determinadas disciplinas particulares, na carreira universitária, é uma tendência, dentre outras, 

que se verifica em países mais e menos desenvolvidos, afirmam Velho e León (1998), em 

estudo sobre a produção social da ciência por mulheres, na Universidade Estadual de 

Campinas. Isso tem a ver com processos de socialização de meninas e meninos e com as 

expectativas e atitudes de pais e professores, que têm papel relevante no encorajamento de 

meninos para se dedicarem à matemática, por exemplo, mas não de meninas, de modo que a 

disciplina passa a ser vista como “[...]„coisa de meninos‟, conflitante com a identidade sexual 

das meninas, „mais difícil‟ e „menos útil‟ para elas”, explicam. As disciplinas a que mais se 

dirigem as mulheres na carreira acadêmica são aquelas tidas como “[...] tradicionalmente 

„femininas‟, com status mais baixo ou nos setores de menor status das outras disciplinas [...]”, 

dizem as autoras (1998, p. 313-317).  

Diversos estudos disponíveis, desde a década de 70 até os anos 2000
93

, ao focalizar as 

questões de gênero em relação ao acesso das mulheres à educação superior e alguns, menos 
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Ver, por exemplo, nos Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, os trabalhos de Barroso e Mello 

(1975), Bruschini e Amado (1988), Demartini e Antunes (1993), Rosemberg e Amado (1992).  Em Estudos 

Feministas, ver Rosemberg (2001).  
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numerosos, que focalizam a atividade científica de homens e mulheres nas universidades, dão 

conta dessa polarização entre os sexos, sendo, de resto, bastante evidente, no cotidiano da 

universidade, que os homens se dirigem mais às ciências exatas e naturais, e as mulheres 

buscam mais as ciências humanas
94

. Isso se deve, sobretudo, aos habitus de gênero 

incorporados, por longo e imperceptível processo de inculcação, que, no caso da mulher, 

inclina-a para trabalhos que refletem suas tarefas domésticas tradicionais, resumidas nas 

tarefas do cuidar: “[...] é o trabalho feminino doméstico, encarregado da criação dos filhos, 

saúde, nutrição etc. que se transporta para o setor público, definindo as profissões femininas 

da educação, assistência social etc.”, de acordo com Silva (1995, p. 34).  

A feminização do magistério na educação básica tem sido bastante estudada, e é 

conhecida a tendência segundo a qual, quando uma ocupação se feminiza, ela se desvaloriza 

social e economicamente
95

.  Menos conhecida, porque mais sutil, é a segregação por gênero 

nas áreas de conhecimento no interior do campo acadêmico, que aponta para o segundo fator, 

conexo ao acima explicitado.  

O segundo fator é desdobrado da composição por gênero do subcampo da formação de 

professores e das regionalizações derivadas que se vão configurando com conotação 

pedagógica, onde destacamos a posição ainda mais subordinada, nesse subcampo, das 

disciplinas de formação pedagógica, ou de ciências da educação, tradicionalmente mais 

associadas a docentes do gênero feminino, as quais perdem poder e prestígio, mesmo 

comparadas com as formadoras de disciplinas de formação específica.  Atentando ao que 

afirma Blay, acima, sobre a universidade como “cenário sofisticado” da divisão sexual do 

trabalho científico, devemos considerar que, além da apontada segmentação das áreas de 

saber por gênero, havendo uma tendência à concentração de mulheres naquelas de menor 

prestígio acadêmico e social, como as disciplinas pedagógicas, as ancoragens dominantes da 

ideia de ciência, até hoje prevalecentes no imaginário social e nas representações de ciência 

dos próprios docentes e pesquisadores, homens e mulheres, reforçam o poder androcêntrico 

na estrutura do campo acadêmico e de suas instituições. 
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As estatísticas disponíveis englobam as ciências da educação com as ciências humanas, de modo que os dados 

homogeneizados acabam impedindo a percepção das diferenças específicas que podem estar atuando na 

configuração do subcampo da formação de professores. 

95
Segundo Bourdieu, “[...] no crescimento da parcela das mulheres, exprime-se o verdadeiro devir de uma 

profissão e, em particular, a desvalorização absoluta ou relativa que pode resultar das transformações da natureza 

e da organização do próprio trabalho [...] ou das mudanças de posição relativa no espaço social: é o caso dos 

professores, cuja posição foi afetada pela translação global da corporação, resultante do aumento global do 

número das posições em oferta” (2007, p. 102). 
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Japiassu, buscando as matrizes culturais do que analisa como um “projeto masculino-

machista da Ciência Moderna”, mostra que, desde o nascedouro, a instituição da ciência 

assumiu uma face patriarcal e instaurou um projeto de dominação, inicialmente, da natureza e, 

depois, do próprio ser humano, fundada em uma filosofia mecanicista e experimental e 

voltada para o culto à racionalidade e à objetividade. Para esse filósofo, o modelo galileano-

newtoniano de ciência descartou as qualidades sensíveis do mundo (emoções, paixões e 

sentimentos) como condição para conhecer o ser verdadeiro do universo, feito de objetos 

materiais. Isso não inclui a subjetividade, pois nela se dissolvem todas as qualidades, 

impedindo a formulação de proposições científicas rigorosas, interpreta Japiassu (2001, p. 

68).  

O culto à racionalidade e à objetividade sempre esteve “[...] intimamente vinculado a 

um movimento de repressão dos sentimentos e da sensualidade, consequentemente, a uma 

tendência para estabelecer „objetivamente‟ a inferioridade da inteligência feminina [...]”, 

afirma Japiassu (2001, p. 67), argumentando adiante, para justificar sua visão do paradigma 

masculino-machista dominando a ciência: “Os fatores socioculturais que tradicionalmente 

ressaltaram a supremacia do pensamento masculino sempre encontraram sua legitimidade na 

Razão, na Objetividade, no gosto da eficácia e da dominação” (2001, p. 83), vinculando-se 

esses fatores a um sistema de força e poder a serviço da produção. Apesar de não faltar quem 

argumente no sentido de provar que não existe sexismo nos campos da ciência, que a 

introdução desse tema na ciência até causaria distorções, Japiassu reflete sobre os inelutáveis 

usos ideológicos a que se prestou esse saber, inclusive a justificar a suposta inferioridade 

intelectual das mulheres, que as confinou à casa e, depois, ao espaço do pedagógico:  

[...] ao analisarmos o projeto histórico da ciência, não podemos negar que se 

tenha imposto como um projeto de dominação, de objetividade e de 

apropriação do real. Tampouco podemos negar que ele vai encontrar seu 

fundamento último na idéia verdadeira, na capacidade que tem a ciência de 

dizer o que é a realidade e de impor-se eficazmente no que diz respeito aos 

objetivos que ela se fixa. Porque se constituiu, não apenas como produção de 

teorias e conceitos, mas como fenômeno de civilização e como prática 

social, encarnando a mentalidade e os valores masculinos da sociedade, 

tendo sua racionalidade e objetividade permitido aos homens afirmarem 

mais ainda sua pretensa superioridade cognitiva sobre as mulheres. [...]  

Quer os cientistas queiram, quer não, suas iniciativas emanam de sua 

subjetividade. Além do mais quase sempre refletem suas ideologias 

particulares. [...] 

Não vejo como possa constituir motivo de escândalo a tese segundo a qual a 

racionalidade científica, em seu processo histórico de realização, não 

encontra apenas nela mesma sua justificação e a determinação de suas leis, 

mas encarna toda uma série de valores socioculturais, entre os quais destaco 

os masculinos (JAPIASSU, 2001, p. 88). 
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Retomando Bourdieu, este pensador expõe a natureza e os motivos das relações 

implicadas na divisão social por sexo e gênero, dizendo que a própria diferença biológica 

entre sexos é uma construção social, ou seja, ela importa em efeitos de dominação simbólica. 

Essa construção atende “[...] aos princípios de divisão da razão androcêntrica, ela própria 

fundamentada na divisão dos estatutos sociais atribuídos ao homem e à mulher” (2002, p. 24), 

afirma o autor, mostrando como aquela divisão se auto-alimenta e, simultaneamente, disfarça 

o que tem de arbitrário, assumindo a aparência de diferença natural, autojustificada (2002, p. 

20).  

Explicando como se dá a construção social do gênero, Bourdieu mostra como, ao 

mesmo tempo em que se institui o gênero, é instituído o gênero da forma de ver e interpretar o 

mundo, ou seja, os habitus de gênero:  

As divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as relações 

sociais de dominação e de exploração que estão instituídas entre os gêneros, 

se inscrevem, assim, progressivamente em duas classes de habitus 

diferentes, sob a forma de héxis corporais opostos e complementares e de 

princípios de visão e de divisão, que levam a classificar todas as coisas do 

mundo e todas as práticas segundo distinções redutíveis à oposição entre o 

masculino e o feminino (BOURDIEU, 2002, p. 41). 

Seguindo essa ideia, Bourdieu analisa o papel exercido, até há pouco tempo, pelas 

instituições que reproduziam e reforçavam a dominação masculina – a Família, a Igreja, a 

Escola -, as quais “[...] objetivamente orquestradas, tinham em comum o fato de agirem sobre 

as estruturas inconscientes” (2002, p. 103) e o Estado, no qual reconhece o exercício de um 

“patriarcado público” com papel correlato ao do “patriarcado privado” (2002, p. 105). 

Referindo-se à Escola, mostra que, mesmo subtraída à tutela da Igreja, manteve os 

pressupostos do patriarcado no que ensina e nas próprias estruturas hierárquicas que a 

organizam, “[...] sexualmente conotadas, entre [...] as diferentes faculdades, entre as 

disciplinas („moles‟ ou „duras‟ [...]), entre as especialidades, entre as maneiras de ser e as 

maneiras de ver, de se ver, de se representarem as próprias aptidões e inclinações [...]” (2002, 

p. 104). É toda a cultura acadêmica veiculada pela instituição escolar, diz Bourdieu, que “[...] 

nunca deixou de encaminhar modos de pensar e modelos arcaicos
96

 [...] e um discurso oficial 

sobre o segundo sexo, para o qual colaboram teólogos, legistas, médicos e moralistas [...]” 

(BOURDIEU, 2002, p. 104).  
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Aqui Bourdieu menciona a “[...] tradição aristotélica que faz do homem o princípio ativo e da mulher o 

elemento passivo” (2002, p. 104). 
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Um pouco mais à frente, considerando as mudanças verificadas na condição da 

mulher, que passou a ter mais acesso à educação secundária e superior, relacionadas às 

alterações na estrutura produtiva, Bourdieu reconhece que houve um aumento importante da 

presença feminina nas profissões intelectuais, na administração e venda de variados serviços 

simbólicos, não obstante, as mulheres continuam “[...] praticamente excluídas dos cargos de 

autoridade e de responsabilidade, sobretudo na economia, nas finanças e na política” (2002, p. 

108). Aqui, o autor adverte: “As mudanças visíveis de condições ocultam, de fato, a 

permanência nas posições relativas [...]” (2002, p. 109), ou seja, a igualdade no acesso e os 

índices de representação não devem obscurecer a percepção de que as desigualdades 

continuam na distribuição entre os vários níveis escolares e entre as carreiras possíveis, 

porquanto às conquistas femininas no trabalho e na educação correspondem equivalentes 

avanços dos homens, “[...] que fazem com que, como uma corrida com handicap, a estrutura 

das distâncias se mantenha” (2002, p.110).   

A desigualdade de gêneros se revela na constatação de que as mulheres estão, 

permanentemente, em minoria nos departamentos mais prestigiosos, como os de ciências, 

enquanto são maioria crescente nos de Letras; nas faculdades de Medicina, o número de 

mulheres cai à proporção que se sobe na hierarquia das especialidades, sendo-lhes 

praticamente vedadas áreas como Cirurgia, e outras, como Ginecologia e Pediatria, parecem 

reservadas para elas, exemplifica Bourdieu, referindo-se à situação francesa (2002, p.109). 

Dessa forma, “[...] a estrutura se perpetua nos pares de oposição homólogos às grandes 

divisões tradicionais [...]”, gerando-se oposições baseadas no princípio de divisão por sexo e 

gênero, entre faculdades, áreas e mesmo dentro das disciplinas, “[...] atribuindo aos homens o 

mais nobre, o mais sintético, o mais teórico e às mulheres o mais analítico, o mais prático, o 

menos prestigioso” (2002, p. 109). 

O espaço de relações em que se sobrepõe atividade científico-acadêmica a gênero é 

visível na estrutura do subcampo focalizado, no modo como este vem se refletindo 

concretamente na Ufpi.  Podemos observar a constância do predomínio do gênero masculino 

entre os docentes da Ufpi em três momentos, por três décadas, na Tabela 1.9: 
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Tabela 1.9 - Proporção de docentes da Ufpi, por categoria da carreira e gênero - 

1974/1984/1994 

 

Categoria 

1974 1984 1994 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Titular 94,4 5,6 92,0 8,0 96,6 3,4 

Adjunto 93,3 6,7 66,3 33,7 63,9 36,1 

Assistente 75,0 25,0 60,2 39,8 59,6 40,4 

Auxiliar de ensino 90,9 9,1 59,2 40,8 47,2 52,8 

Colaborador 71,7 28,3 50,0 50,0 - - 

Sem informação 68,4 31,6 - - - - 

Total 79,3 20,7 63,8 36,2 60,0 40,0 
Fonte: NERY, SAMPAIO e SILVA (1997). 
Observações: 

1) A categoria de Colaborador existiu nas décadas de 1970 e 1980. Foi extinta pelo Regime Jurídico Único. Acreditamos que, por estar em 

extinção, no ano de 1984, registra percentuais atípicos para homens e mulheres. 
2) O salto da década de 70 para a de 80 no número de mulheres é relacionado ao ingresso por concurso público, cuja prática se iniciou na 

última década citada (NERY, SAMPAIO e SILVA, 1997). 

Percebemos que houve um aumento progressivo da presença das mulheres. 

Praticamente dobraram sua participação em 1994, se tomarmos como ponto de partida o ano 

de 1974. Analisando o quadro da distribuição dos docentes pelos vários níveis da carreira, nos 

marcos indicados, a tendência geral dominante se manifesta na disposição dos gêneros por 

categoria da carreira. Podemos observar que, quanto mais elevado o nível da carreira, menor o 

percentual de mulheres participantes e, inversamente, quanto mais baixo esse nível, maior o 

percentual de mulheres, reduzindo-se, concomitantemente, o percentual de homens nesse 

nível mais baixo. 

Com a Tabela 1.10, trazemos dados da distribuição por gênero, da primeira década do 

século XXI, relativos ao período 2004-2010, em que constatamos a permanência da mesma 

situação das décadas passadas. 

Tabela 1.10 - Proporção de docentes da Ufpi, por Departamentos com disciplinas nas 

licenciaturas, por categoria da carreira e gênero – 2004 a 2010 

Categoria 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

M F M F M F M F M F M F M F 

Titular 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Associado 0,0 0,0 0,0 0,0 60,9 39,1 64,0 36,0 66,7 33,3 67,6 32,4 65,8 34,2 

Adjunto 63,6 36,4 63,8 36,2 59,9 40,1 60,0 40,0 59,4 40,6 60,7 39,3 60,1 39,9 

Assistente 52,2 47,8 52,3 47,7 51,7 48,3 51,1 48,9 51,1 48,9 49,0 51,0 51,4 48,6 

Auxiliar 53,8 46,2 53,8 46,2 58,3 41,7 55,6 44,4 50,0 50,0 38,5 61,5 41,7 58,3 

Total 59,4 40,6 59,8 40,2 57,5 42,5 57,6 42,4 57,5 42,5 57,1 42,9 57,6 42,4 

Fonte: Ufpi/DRH/CEDE. Organização da autora. 

Observação: Os dados dos anos 2004 a 2009 são referentes ao mês de dezembro de cada ano; os dados de 2010 referem-se a setembro/2010. 

Legenda: M (masculino), F (feminino). 

De acordo com essa tabela, a participação feminina no corpo docente da Ufpi, do seu 

Campus de Teresina, estabiliza-se, pelo menos no que toca aos Departamentos pesquisados 

para este estudo, com pouca variação na distribuição dos docentes, por gênero, a cada ano, a 

ponto de, em 2010, apresentarem esses Departamentos uma distribuição próxima à do quadro 
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geral da Ufpi de 1994. A dominação masculina também se explicita nesses anos analisados, 

por exemplo, na classe mais alta da carreia, onde 100% dos titulares são homens. As 

regularidades percebidas na Tabela 1.9 se repetem na Tabela 1.10. Somente no nível médio da 

carreira, na classe assistente, registra-se um equilíbrio entre os gêneros. Observamos, ainda, 

uma inversão da situação na classe inicial (auxiliar), de 2004 a 2010, quando o ingresso de 

mulheres na carreira supera o de homens.  

Tendências idênticas, no sentido da dominação masculina na estrutura da Ufpi, podem 

ser observadas na distribuição dos docentes por gênero e titulação, o que pode ser conferido 

nas Tabelas 1.11 e 1.12, a seguir: 

Tabela 1.11 - Proporção de docentes do magistério superior da Ufpi, por titulação e 

gênero - 1974/1984/1994 

 

Titulação 

1974 1984 1994 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Graduação 79,3 20,7 68,0 32,0 68,8 31,2 

Especialização 0,0 0,0 53,0 47,0 45,5 54,5 

Mestrado 0,0 0,0 58,5 41,5 55,4 44,6 

Doutorado 0,0 0,0 80,0 20,0 81,1 18,9 

Total 79,3 20,7 64,1 35,9 60,4 39,6 
Fonte: NERY, SAMPAIO e SILVA (1997). 

Tabela 1.12 - Proporção de docentes da Ufpi, por Departamentos com disciplinas nas 

licenciaturas, por titulação e gênero – 2004 a 2010 

Titulação 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

M F M F M F M F M F M F M F 

Graduação 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 62,5 37,5 85,7 14,3 

Aperfeiçoamento 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 66,7 33,3 

Especialização 67,7 32,3 68,0 32,0 70,4 29,6 70,8 29,2 69,6 30,4 68,0 32,0 66,7 33,3 

Mestrado 55,3 44,7 57,4 42,6 55,2 44,8 55,3 44,7 56,6 43,4 53,7 46,3 55,5 44,5 

Doutorado 59,8 40,2 58,8 41,2 54,6 45,4 55,6 44,4 54,1 45,9 57,3 42,7 53,8 46,2 

Pós-Doutorado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 25,0 75,0 25,0 83,3 16,7 

Total 58,5 41,5 59,8 40,2 57,5 42,5 57,6 42,4 57,5 42,5 57,1 42,9 57,6 42,4 

Fonte: Ufpi/DRH/CEDE. Organização da autora. 

Observações:  
1) Os dados dos anos 2004 a 2009 são referentes ao mês de dezembro de cada ano; os dados de 2010 referem-se a setembro/2010. 

2) As distorções referentes à divisão por gênero nos totais do ano 2004 nas Tabelas 1.10 e 1.12 são decorrentes dos dados informados pela 

Ufpi. 
Legenda: M (masculino), F (feminino). 

Verificando a Tabela 1.11, constatamos que, em 1974, só existiam professores com 

graduação, sendo 79,3% homens e 20,7% mulheres. Na década seguinte, no ano de 1984, 

observamos um aumento da participação das mulheres somente com graduação, proporção 

que se mantém no ano de 1994. No entanto, há um predomínio do gênero masculino sobre o 

feminino quanto à titulação em todos os níveis, exceto o nível de especialização, em 1994, 

quando as mulheres superam os homens. A leitura vertical das colunas com os dados de 1984 

e 1994 evidencia que, quando se trata do gênero masculino, à medida que se eleva a titulação, 
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cresce a proporção de homens; quando se trata do gênero feminino, à medida que se eleva a 

titulação, reduz-se a proporção de mulheres. 

Quanto ao quadro exposto na Tabela 1.12, referente às proporções de professores por 

titulação, por gênero e por Departamento pesquisado, nos anos 2004 a 2010, as mesmas 

proporções de 1994 praticamente se repetem, mostrando a regularidade do domínio masculino 

na Universidade, ao longo dos anos. Registramos, desde 2008, a entrada em cena dos pós-

doutores, abrindo-se nova frente de desigualdade de gênero na Ufpi, pois os homens 

representam 75% de pós-doutores em 2008 e 2009 e 83,3% em 2010. 

Conforme já mencionamos, nos Departamentos do CCE, responsáveis pelo 

desenvolvimento da Dimensão Pedagógica das licenciaturas, contrariamente à tendência geral 

verificada no corpo docente da Ufpi, onde notamos a clara dominação masculina, a situação 

se inverte. A grande maioria de docentes é de mulheres, um fenômeno marcado pela 

regularidade e persistência no tempo, sendo o tempo vital na estruturação de habitus, 

representações e práticas sociais. 

As Tabelas 1.13 e 1.14 oferecem, respectivamente, um panorama das proporções de 

professores desses Departamentos por gênero e categoria na carreira e por gênero e titulação, 

entre os anos 2004 e 2010.  

Tabela 1.13 - Proporção de docentes da Ufpi, por Departamentos responsáveis pelas 

disciplinas da Dimensão Pedagógica das licenciaturas, por categoria da carreira e 

gênero - 2004 a 2010 

Categoria 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

M F M F M F M F M F M F M F 

Titular 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Associado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Adjunto 23,5 76,5 19.1 80.9 16,7 83,3 16,0 84,0 38,5 61,5 27,0 73,0 25,0 75,0 

Assistente 24,1 75,9 26,9 73,1 30,8 69,2 29,6 70,4 31,3 68,7 20,6 79,4 25,6 74,4 

Auxiliar 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Total 23,4 76,6 22,9 77.1 23,5 76,5 22,6 77,4 45,4 54,6 23,6 76,4 25,3 74,7 

Fonte:Ufpi/DRH/CEDE. Organização da autora. 

Tabela 1.14 - Proporção de docentes da Ufpi, por Departamentos responsáveis pelas 

disciplinas da Dimensão Pedagógica das licenciaturas, por titulação e gênero - 2004 a 

2010 

Titulação 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

M F M F M F M F M F M F M F 

Graduação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aperfeiçoamento   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Especialização 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Mestrado  25,8 74,2 25,0 75,0 31,0 69,0 22,2 77,8 19,4 80,6 21,1 78,9 26,1 73,9 

Doutorado 21,4 78,6 21,7 78,3 14,3 85,7 24,0 76,0 24,0 76,0 27,3 72,7 24,2 75,8 

Pós-Doutorado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Total 23,4 76,6 22,9 77,1 23,5 76,5 22,6 77,4 21,1 78,9 23,6 76,4 25,3 74,7 
Fonte:Ufpi/DRH/CEDE. Organização da autora. 
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 Os dados evidenciados nas Tabelas 1.13 e 1.14 mostram uma presença constante e 

majoritária de mulheres em todas as categorias da carreira docente, ao contrário do que ocorre 

na maioria dos departamentos da Ufpi. Segundo a primeira tabela, na classe mais elevada há 

igualdade quantitativa de gêneros e nas iniciais e médias há uma dominância do gênero 

feminino; na segunda tabela, a maioria de mulheres é portadora dos títulos de mestre e doutor. 

Na titulação mais alta empatam com os homens, mas não há homens na menos elevada, isto é, 

100% dos especialistas, o título menos valorizado, eram do gênero feminino. Mantidas as 

proporções, o domínio masculino se estabelece por apresentar o total de homens com títulos 

mais altos.  

Por melhor que seja a posição do gênero feminino na Dimensão Pedagógica, não 

podemos, obviamente, estabelecer a homologia desse domínio feminino particular nos 

Departamentos pedagógicos do CCE com o domínio masculino, exercido no conjunto da 

Ufpi, apenas pelo argumento de existir ali uma maioria de mulheres, que resultaria em maior 

poder de mando na formação de professores. Devemos ter em vista os efeitos da inserção 

subordinada das mulheres no mundo social, da depreciação social das profissões que exercem 

e, por fim, da desvalorização epistemológica das áreas de conhecimento em que elas são mais 

numerosas, como a Pedagogia, a educação e os que se desdobram desses, como a formação de 

professores, sobretudo, no que tange ao arco das disciplinas da Dimensão Pedagógica da 

formação nos cursos de licenciatura, as quais não costumam ser reconhecidas como 

científicas, com o mesmo status das demais, dos outros Departamentos.  

No que diz respeito às disciplinas de formação pedagógica de futuros licenciados, 

recorrendo a uma metáfora, estas parecem localizar-se no círculo mais externo do campo 

acadêmico, cujo centro seriam as ciências exatas e da natureza. Estariam como uma ponte, ou 

um vazio, entre o mundo da “verdadeira” ciência e a prática cotidiana, ou o senso comum. 

Haveria um limbo epistemológico entre o mundo da prática e a ciência feita pelo que é 

“realmente professor”, para utilizarmos a expressão de docente do Centro de Ciências da 

Natureza, participante desta pesquisa (Sujeito 68), para diferenciar, hierarquizadamente, o 

professor do ensino fundamental das séries iniciais do professor de disciplinas científico-

culturais, aquele que teria formação específica. Notemos a estranheza da entrevistada ao lidar 

com os conceitos que denotam os tipos de professores da rede de escolas da educação básica:  

Formação pedagógica contempla essas séries..., digamos assim, professores 

que irão atuar em séries iniciais, né? São aqueles chamados professores 

polivalentes que vão..., por exemplo, por exemplo: professor da área de 

ciências, ele tem que englobar o quê? Matemática, Química, Física e 
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Biologia. [...] E formação específica já seria o que é... realmente professor de 

Química, professor de Física... 

A intenção de buscar as articulações dos habitus docentes com as representações 

sociais dos sujeitos da pesquisa sobre seu objeto de trabalho, formação de professores, nos 

leva, nesta primeira incursão, a ressaltar, quanto à categoria gênero, que, embora não fosse 

este um tema a ser desenvolvido, estávamos atentos para perceber se e como surgiria, 

espontaneamente, no diálogo dos docentes com a pesquisadora. Efetivamente, o tema gênero 

surgiu na entrevista de uma única professora da Dimensão Pedagógica da formação de 

professores, ao comentar que estava desenvolvendo estudo nesse campo. Do outro lado, entre 

os professores da Dimensão Específica, o problema não foi citado por qualquer docente. Não 

obstante, devemos registrar, o tema acabou se impondo de forma viesada, pelo não-dito, pelas 

entrelinhas, ou ainda pela observação e interpretação do conteúdo da fala dos sujeitos e dos 

dados da estrutura em que têm atuação. Foi o que ocorreu ao realizarmos o PCM com 

professores do Departamento de Matemática. Um deles (Sujeito 77), ao explicar a 

especialidade da ciência da Matemática, argumenta que a condição de docente leva-o, 

realmente, a se preocupar com a “parte social”, o ensino, mas existe o outro lado, da pesquisa 

matemática, cujo objeto não apresenta relação social. O teor da fala desse docente pode ser 

observado no seguinte trecho do diálogo com a pesquisadora: 

Sujeito 77 - Eu pensei que, além de nós sermos professores, estarmos 

preocupados com essa questão do ensino, a outra faceta que nós temos 

também, além dessa parte social, a outra faceta aqui, o outro aspecto é o 

aspecto da formação específica, de fazer pesquisa porque, [...] pras ciências 

aplicadas, fazer pesquisa tem a ver com o lado social, tem a ver com o 

ensino, mas aqui, na matemática, realmente, quando eu faço pesquisa, eu 

trabalho só com... Coisas não muito... Com esses... É um mundo bem 

particular... com... com... 

Pesquisadora – Com os objetos matemáticos? 

Sujeito 77 - Com os objetos matemáticos! O relacionamento social deles não 

existe! [Risos]. 

Em outra parte da entrevista, o mesmo sujeito explica a natureza de campo “fechado” 

da Matemática:  

A matemática é tão fechada, tão fechada, que, quando alguém que não é 

matemático vai falar de matemática, você já cria uma barreira, né? Eu tinha 

um professor meu que ensinava, mas aí ele dizia: olhe, por exemplo, se você 

for fazer isso..., aí ele não conseguia chegar à matemática. 

Outro professor (Sujeito 78), no mesmo sentido, também faz alusões à natureza 

exclusiva do campo das ciências exatas, da Matemática, que não estaria ao alcance de 
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qualquer pessoa: “A natureza das ciências exatas é muito diferente das ciências humanas, do 

jeito de construir pensamentos, assim, e tal, né? Então, aqui, eu acho... acho que tem muita 

coisa pra andar, viu?”  

Três aspectos dessas falas nos interessam aqui. O modo como a primeira entrevistada 

separa e hierarquiza a atividade de ensino e pesquisa; nos dois outros docentes, a preocupação 

em firmar a ideia da exclusividade do mundo da Matemática como “particular”, inacessível 

aos não iniciados, que exige certo tipo de capital, mais raro e exclusivo até do que o das 

ciências aplicadas, ou seja, o domínio dos enjeux próprios do campo, que se traduzem em 

poder simbólico que só os iniciados possuem; por fim, o fato de que o primeiro professor não 

percebe relação social nos objetos matemáticos. Neste tópico, focalizamos este terceiro ponto, 

considerando que ele tem implícito o problema de gênero.  

Uma leitura que relacione tal afirmação com a ideia de campo da Matemática mostrará 

que se trata de uma representação ancorada em uma visão de ciência “pura”, à qual nos 

referimos páginas atrás. No caso, “pura” tem o sentido de objeto intocado pelas questões 

sociais. Mais ainda, o entrevistado parece não considerar o significado social e político do 

dado que mais chama a atenção no Departamento de Matemática, que é uma proporção 

insignificante de mulheres que nele atuam. A série histórica de 2004 a 2010, apresentada nas 

Tabelas 1.15 e 1.16, ilustra bem a persistência do fenômeno: 

Tabela 1.15 - Proporção de docentes da Ufpi, lotados no Departamentos de Matemática, 

por categoria da carreira e gênero - 2004 a 2010 

Categoria 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

M F M F M F M F M F M F M F 

Titular 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Associado 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Adjunto 91,7 8,3 92,3 7,7 90,9 9,1 91,7 8,3 88,2 11,8 85,0 15,0 89,5 10,5 

Assistente 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 88,9 11,1 84,6 15,4 

Auxiliar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Total 94,4 5,6 94,7 5,3 95,0 5,0 95,0 5,0 91,7 8,3 87,1 12,9 88,6 11,4 
Fonte:Ufpi/DRH/CEDE. Organização da autora. 

Tabela 1.16 - Proporção de docentes da Ufpi, lotados no Departamentos de Matemática, 

por titulação e gênero - 2004 a 2010 

Titulação 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

M F M F M F M F M F M F M F 

Graduação 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Aperfeiçoamento 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 0,0 

Especialização 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Mestrado 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 90,9 9,1 91,7 8,3 87,5 12,5 

Doutorado 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 85,7 14,3 83,3 16,7 

Pós-Doutorado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Total 94,4 5,6 94,7 5,3 95,0 5,0 95,0 5,0 91,7 8,3 87,1 12,9 88,6 11,4 
Fonte:Ufpi/DRH/CEDE. Organização da autora. 
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 Pela primeira tabela, as duas classes da carreira mais elevadas não registram a 

presença de mulheres no período focalizado e na classe inicial, relativa à entrada na carreira, 

em 2010, há 100% de homens. Conforme a segunda, nenhuma representante do sexo feminino 

tem a titulação mais elevada e uma pequena porcentagem de mulheres encontra-se nos níveis 

de mestrado e doutorado. Conferindo os totais das duas tabelas, temos uma noção de como 

são constantes as desigualdades de gênero no Departamento focalizado. 

A divisão sexual do trabalho e de como ela se torna divisão por gênero e intervém nos 

campos de conhecimento, principalmente expressos na universidade, é um dos problemas que 

permanecem à sombra, ignorados, mas que continuam atuando como esquema gerador de 

práticas e representações dos agentes. Não há na explicação do professor citado acima 

nenhuma palavra a respeito do gênero dos professores do Departamento, no entanto, os dados 

da divisão por gênero dessa unidade acadêmica muito podem nos dizer sobre a construção do 

campo da Matemática como reduto masculino e sobre os habitus de gênero que, 

simultaneamente, resultam do funcionamento desse campo e o comandam, reforçando a 

representação do mundo da Matemática, por exemplo, como um mundo masculino, exclusivo, 

só para iniciados, para gênios, desistoricizando essa ciência
97

. Tomamos os exemplos da 

Matemática, em um extremo, e do conjunto das disciplinas pedagógicas, em outro, como os 

mais enfáticos da divisão sexista dos campos de conhecimento, mas as desigualdades de 

gênero e os habitus que configuram, os quais simultaneamente as alimentam, estão presentes 

em outros campos da ciência.  

O tema gênero remete-nos, por último, a registrar que, tal como os docentes de 

disciplinas específicas, o subgrupo de sujeitos das disciplinas de formação pedagógica das 

licenciaturas, espontaneamente, não demonstrou sensibilidade para com a própria condição 

feminina, já que se trata de uma grande maioria de mulheres atuando nessa Dimensão das 

licenciaturas, exceto pela participante que comentou interessar-se pelo tema da condição 

feminina no magistério. Também anotamos que os homens do mesmo subgrupo, em minoria, 

não manifestaram qualquer percepção dessa desigualdade. 

A introdução da categoria gênero neste trabalho traz a necessidade de recuperar alguns 

elementos integradores. Em primeiro lugar, quisemos destacar uma dimensão estrutural do 

subcampo da formação de professores, a divisão sexual do trabalho que se torna inclusão ou 

exclusão por gênero, porquanto supõe relações de poder desiguais entre os sexos, criando-se, 
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no campo e subcampo acadêmicos, redutos masculinos, como a Matemática, e redutos 

femininos, como os cursos de Letras ou as disciplinas de formação pedagógica. Por analogia, 

esse movimento, que classifica e hierarquiza os agentes pelo critério de gênero, 

imperceptivelmente encaminhando uns e outros para determinados subcampos, regiões, para 

disciplinas ou conjuntos de disciplinas que identificam dimensões desses subcampos, 

expressa um habitus de gênero, que se exprime como uma verdadeira héxis corporal coletiva 

dos agentes que habitam aqueles espaços - instituições e grupos.  

As práticas sociais se dão em tempos e espaços estruturados, por meio delas são 

apreendidos e aprendidos os esquemas práticos fundamentais (BOURDIEU, 2009, p. 126-

127). Tais práticas ocorrem no tempo, que não é o tempo-coisa, da escolástica, mas um tempo 

produzido nas práticas, um tempo propriamente humano, que equivale a “[...] „temporalizar-

se‟, fazer o tempo, numa relação com o presente diretamente percebido que nada tem a ver 

com um projeto” (BOURDIEU, 2001, p. 253-254), isto é, com um futuro premeditado. O 

espaço estruturado tem poder estruturante, como afirma Bourdieu: 

O espaço habitado [...] é o lugar privilegiado da objetivação dos esquemas 

geradores e, pelo intermédio das divisões e das hierarquias que estabelece 

entre as coisas, entre as pessoas e entre as práticas, esse sistema de 

classificação feito coisa inculca e reforça continuamente os princípios da 

classificação constitutiva do arbitrário cultural (BOURDIEU, 2009, p. 127). 

  Com isso, desejamos atentar para o fato de os participantes desta pesquisa, na 

condição de grupo e subgrupos organizados, segundo o gênero, pelos espaços-tempos 

acadêmicos estruturados que encontram ao chegar como docentes à Universidade, 

exprimirem, com razoável nitidez, uma héxis coletiva situada além do indivíduo, que o 

engolfa sem anulá-lo. Independente de sua alta qualificação, de seu senso crítico, de sua 

subjetividade e vontade, como coletivo, os professores participam dessas práticas porque 

estão imersos naquele tempo-espaço que é o campo social que habitam. 

Em segundo lugar, se esboçarmos um plano representando o espaço de posições dos 

formadores de professores, segundo a Dimensão da formação a que pertencem - Pedagógica 

ou Específica - uma primeira propriedade dos agentes seria sua condição de gênero. A posição 

dos homens estaria muito próxima à Dimensão Específica das licenciaturas e a posição das 

mulheres estaria centralizada na Dimensão Pedagógica dos mesmos cursos, de modo que a 

divisão por gênero, com uma distribuição desigual de poder e prestígio a uns e outros, 

potencializando os capitais de uns e depreciando os de outros, e tudo o que isso acarreta, é 

uma marca do subcampo da formação de professores.  
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Neste tópico privilegiamos o gênero como uma propriedade do subcampo que, no 

entanto, não deve ser vista isoladamente, pois ela atravessa subterraneamente as demais 

propriedades do subcampo e de seus agentes, relacionando-se com outras propriedades destes, 

compondo o sistema de relações que evidenciam e constroem as posições desses agentes no 

subcampo, constituindo habitus e representações adequadas ao campo, ao subcampo e suas 

divisões. 

Referimo-nos acima ao fato do desconhecimento evidenciado pelos docentes de 

licenciaturas dos efeitos das relações de gênero no subcampo da formação de professores. 

Não há surpresa nisso, visto que não lhes foi proposto esse tema. Apenas damos conta de que 

existe uma sistematicidade nos dados sobre a divisão por gênero dos participantes, ela se 

alinha de tal modo à divisão da formação de professores nas licenciaturas, segundo as 

Dimensões em que foi estruturada, ao longo de décadas, que tomamos o gênero como um 

estruturante do subcampo, pois, como uma lei não escrita, conduz mulheres e homens aos 

seus “lugares” - pedagógico e específico - e tem interveniências na construção da 

representação social dos mesmos sobre seu objeto de trabalho - a formação de professores.   

Moscovici refere-se à força das representações sociais, que caracteriza como “criaturas 

do pensamento”, capazes de adquirir autonomia e de exercer pressão, embora estejamos 

conscientes de que elas são apenas ideias: “O peso de sua história, costumes e conteúdo 

cumulativo nos confronta com toda a resistência de um objeto material. Talvez seja uma 

resistência ainda maior, pois o que é invisível é inevitavelmente mais difícil de superar [...]” 

(2003, p.40). A efetividade de uma representação social conta com essa invisibilidade e com o 

esquecimento de sua origem, como acreditamos ser o caso da composição por gênero do 

campo acadêmico e suas divisões, disciplinas etc., cujas origens são obscurecidas pela 

naturalização da divisão. Sobre a natureza da representação social, Moscovici explica que: 

Quanto mais sua origem é esquecida e sua natureza convencional é ignorada 

mais fossilizada ela se torna. O que é ideal, gradualmente torna-se 

materializado. Cessa de ser efêmero, mutável e mortal e torna-se, em vez 

disso, duradouro, permanente, quase imortal. Ao criar representações, nós 

somos como o artista, que se inclina diante da estátua que ele esculpiu e a 

adora como se fosse um deus (MOSCOVICI, 2003, p. 41). 

 Desse modo, cremos que análises que pretendam compreender o subcampo em foco 

devem levar em conta o modo como o gênero intervém como estruturante das posições dos 

agentes no espaço de práticas, sobre como os agentes auferem mais ou menos poder simbólico 

nesse espaço por força do gênero a que pertencem. 
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Iniciamos este capítulo com o propósito de compreender a Ufpi como agência do 

campo acadêmico nacional, que concorre nesse campo com outras agências da mesma 

natureza. Mostramos seu movimento de constituição interna, sob os efeitos das forças 

provenientes das esferas do poder político e governamental e sua posição periférica no espaço 

hierarquizado do campo acadêmico nacional, em relação às instituições dominantes no País e 

na Região, lançando mão de alguns indicadores disponíveis das atividades de ensino e 

pesquisa nessas instituições. Ao mesmo tempo, ressaltamos que, mesmo relativizada no Piauí, 

pelo enorme crescimento do número de instituições de educação superior privada no Estado, a 

Ufpi manteve sua posição de liderança frente às outras instituições existentes no espaço social 

onde se instalou - o Estado do Piauí e a região circunvizinha.  

 Demonstramos como a Ufpi, na sua gênese, considerando a herança das faculdades 

profissionais que recebe, se estabelece como uma instituição de ensino, mais comprometida 

com formar os profissionais de nível superior para o mercado, principalmente, no interesse 

das elites por ela beneficiadas, na medida do que lhes permitiam seus capitais. Outra herança 

muito significativa que recebeu a Ufpi foi a missão de formadora de professores licenciados 

em disciplinas do currículo da educação básica e de técnicos em educação que atendessem às 

necessidades do desenvolvimento educacional da sociedade.  

Focalizando, então, o subcampo acadêmico da formação de professores, observamos 

alguns traços da pré-história desse subcampo, expressa no modo como veio se organizando a 

formação de professores na agência precursora, a Fafi. Vimos como, nos cursos dessa 

Faculdade, a formação de professores era centrada no domínio dos conteúdos específicos, de 

acordo com o padrão dominante dos bacharelados, e bastante reduzida a formação 

pedagógica, em termos de tempo e espaço curricular para o cultivo de disciplinas de natureza 

pedagógica.  Os agentes-professores dessa Faculdade tornaram-se os formadores pioneiros da 

Ufpi, transmitindo para esta traços essenciais da cultura e das práticas de formação herdadas 

da Fafi.   

   Inventariamos as propriedades que justificassem o tratamento do subcampo da 

formação de professores como região específica do campo acadêmico.  Mostramos que, pelo 

menos, está em construção tal subcampo. Acompanhamos como esse espaço acadêmico se 

estruturou e se desenvolveu na Ufpi, com a constituição dos seus Centros Departamentos e 

Cursos. Demos relevo às condições de estruturação do CCE, limitado no seu desiderato à 

condição de agência responsável por uma única Dimensão da formação de professores nas 

licenciaturas, a Dimensão Pedagógica. Nesse intento, evidenciamos a força com que o poder 
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político e governamental incidiram sobre o CCE, ao demandar, de seus Departamentos e 

respectivos docentes, serviços de formação e treinamento profissional de professores e 

técnicos necessários ao sistema educacional do Estado. A demanda do Estado, pondo a Ufpi e, 

especialmente o CCE, a serviço das necessidades de recursos humanos para a educação 

básica, formal, reforçou a função e o ethos de ensino da Ufpi e de seus agentes-professores, 

marginalizando a pesquisa, nas duas primeiras décadas de existência dessa Instituição. Mesmo 

que com brevidade, esboçamos os movimentos subsequentes de autonomização do subcampo, 

na forma como este tem se manifestado através do CCE, principalmente, pelo controle do 

ingresso de novos agentes dotados de capitais diferentes, entre os quais, um ethos de pesquisa. 

Por fim, mostramos que o campo acadêmico, os subcampos e suas dimensões têm 

gênero. Isso ficou exposto quando examinamos a composição por gênero dos docentes da 

Ufpi ao longo de décadas e por Dimensão da formação a que se vinculam os formadores, na 

primeira década do século XXI. Vimos que os homens, com os títulos mais altos, ocupam as 

classes mais elevadas da carreira docente, concentrando-se mais na Dimensão Específica da 

formação de professores, e que as mulheres conquistam posições de mais poder relativo no 

espaço de desenvolvimento do pedagógico, social e epistemologicamente menos valorizado. 

O gênero, portanto, é uma força imperceptível que atua no remanejamento dos agentes da 

formação de professores nas licenciaturas, colocando-os nos seus lugares, na estrutura de 

posições do subcampo, e ao mesmo tempo determinando a força simbólica desses agentes. 

Como propriedade do subcampo, o gênero se compõe com as outras propriedades que dão a 

ele sua singularidade. 

No próximo capítulo, focalizaremos os agentes-professores, buscando compreendê-los 

por meio da identificação de seus habitus ligados à sua origem social, na medida em que estes 

se entrelaçam com seus habitus docentes e se constituem em fundamentos das representações 

sociais. 
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CAPÍTULO 2  

 

ORIGEM E DESTINO DOS FORMADORES: DOS HABITUS ESCOLARES ÀS 

RAZÕES PRÁTICAS NO CAMPO ACADÊMICO E NO SUBCAMPO DA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

No presente capítulo, enfocamos os professores dos cursos de licenciatura, atuantes no 

Campus da Ufpi, em Teresina, que participaram do segundo momento da pesquisa, sob a 

perspectiva de sua origem, trajetória e destino sociais. Mais precisamente, vamos reconstituir 

certos habitus docentes dos formadores que atuam como agentes do campo acadêmico e do 

subcampo da formação de professores, nas distintas Dimensões deste. Tais habitus se 

manifestam empiricamente como regularidades objetivas captadas nos dados que logramos 

levantar. Em outras palavras, tomaremos objetos empíricos e tentaremos construí-los como 

objetos teóricos (BOURDIEU, 1984). 

Temos como pressuposto que esses participantes são agentes sociais com inscrição no 

subcampo da formação de professores, na configuração que este assumiu naquela Instituição, 

sobretudo, considerando a clivagem instalada entre as duas Dimensões essenciais da formação 

de professores nas licenciaturas, produzidas pelas políticas e práticas de formação de 

professores no ensino superior, que, no contexto e na prática social da Ufpi, tem sido levada 

ao limite. Pretendemos evidenciar, analisando principalmente os resultados do questionário 

aplicado aos docentes, os habitus incorporados sob a influência da família e da escola, bem 

como aqueles adquiridos na vida acadêmica, como estudantes e como profissionais docentes, 

que os aproximam e os distanciam entre si, observando sua vinculação à Dimensão 

Pedagógica ou à Dimensão Específica da formação e procurando identificar em suas respostas 

o que os predispõe a agir no campo e subcampo e a representar, a partir desses seus lugares, o 

objeto formação de professores de modos diferentes e, às vezes, antagônicos entre si. Além 

disso, também exploramos alguns aspectos dos gostos e estilos de vida dos professores com 

vistas a perceber como essa dimensão de sua vida se expressa nos seus habitus docentes.  

Trata-se, portanto, de posicionar os agentes e seus capitais no campo, isto é, com o 

foco nos agentes, reconhecê-los, identificá-los, com base em indicadores objetivos, nos 

microcosmos que acabamos de mapear, o campo acadêmico e seu subcampo formação de 

professores, no modo como se projetaram na agência focalizada, a Ufpi. Para isso, valemo-

nos do conceito de habitus, pois é com base nos habitus dos agentes, posicionados em 
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determinado lugar no campo, que são produzidas as representações e as práticas sociais que 

nele têm lugar.  

Bourdieu define o habitus como: 

[...] sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 

funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e 

estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivamente 

"reguladas" e "regulares", sem ser o produto da obediência a regras, 

objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins 

e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e 

coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um 

regente (BOURDIEU, 2003c, p. 53-54). 

Esse conceito, articulado ao de campo social, é a complexa resposta de Bourdieu, seja 

ao reducionismo resultante do subjetivismo, seja ao deducionismo em que tende a recair o 

objetivismo na explicação sociológica do mundo social
98

. Sob a perspectiva metodológica, 

Bourdieu reconhece a existência objetiva das estruturas e das representações, bem como dos 

efeitos reais destas últimas, oferecendo uma alternativa à análise que supere os impasses entre 

as correntes metodológicas de acento mais objetivista, como o estruturalismo, e aquelas mais 

subjetivistas, como a fenomenologia e a etnometodologia (2004b, p. 80; 2003c, p. 39-72). 

Definindo a própria posição como um estruturalismo construtivista ou um construtivismo 

estruturalista (2004b), Bourdieu propõe que tratemos o objetivismo e o subjetivismo como 

dois momentos necessários da análise, que não se esgotam neles mesmos, mas entram em 

relação dialética, permitindo superar a visão que se detém na “oposição artificial” entre 

estruturas e representações. Bourdieu reconhece o papel das representações e os vínculos 

destas com as estruturas objetivas do mundo social: 

[...] as estruturas objetivas que o sociólogo constrói no momento objetivista, 

descartando as representações subjetivistas dos agentes, são o fundamento 

das representações subjetivas e constituem as coações estruturais que pesam 

nas interações; mas, de outro lado, essas representações também devem ser 

retidas, sobretudo se quisermos explicar as lutas cotidianas, individuais ou 

coletivas, que visam conservar ou transformar essas estruturas. 

(BOURDIEU, 2004b, p. 152). 

Dessa maneira, os efeitos das estruturas objetivas, identificadas como campos, grupos, 

classe social, “[...] independentes da consciência e da vontade dos agentes, as quais são 

capazes de orientar ou coagir suas práticas e representações”, bem como seus “esquemas de 

percepção, pensamento e ação” (cuja gênese é sempre social), que se instalam no espaço da 
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Conforme Bourdieu, “[...] assim como o subjetivismo predispõe a reduzir as estruturas às interações, o 

objetivismo tende a deduzir as ações e interações da estrutura” (2004b, p. 155-156).  
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subjetividade dos agentes, confluem nesses agentes como habitus incorporados (2004b, p. 

149). Tais habitus são concebidos como sistemas mediadores entre as estruturas e os agentes 

sociais, história incorporada no agente, operando como princípios geradores de suas práticas, 

que podem se manifestar como ethos, eidos ou héxis
99

. O ethos corresponde à ética de 

princípios práticos, oposta à ética de princípios explícitos, coerentes; o eidos remete aos 

esquemas lógicos de classificação dos objetos do mundo social, ele é o mediador que 

classifica e faz julgamentos; a héxis permite a internalização das consequências das práticas e 

a exteriorização corporal, como o modo de falar, os gestos, a postura etc. (1983b, p. 104). 

Para ultrapassar as dificuldades do objetivismo e do subjetivismo metodológicos, 

Bourdieu propõe o modo de explicação que denomina de conhecimento praxiológico
100

. 

Conforme esse teórico, ao contrário do que faz o objetivismo metodológico, que trata a 

prática como “subproduto negativo” ou como “[...] um resíduo, imediatamente posto de lado, 

da construção dos sistemas de relações objetivas” (2003c, p. 46), enfim, como fato acabado, 

portanto, excluído da explicação, o conhecimento praxiológico integra a razão prática dos 

agentes na explicação, erigindo como princípio metodológico a construção de “[...] seu 

princípio [da prática] gerador situando-se no interior do movimento de sua efetivação” 

(2003c, p. 40). A prática ingressa como elemento relevante à análise tendo em vista ser ela 

resultante, ao mesmo tempo necessária e relativamente autônoma, da “relação dialética entre 

uma situação e um habitus” (2003c, p. 57). 

A noção de habitus ajuda, então, a entender a mediação entre os condicionamentos 

sociais e a subjetividade do sujeito que se exprime nos seus modos de percepção e apreciação 

do mundo, nas classificações dos objetos que realiza, e nas suas práticas
101

.  Considerando a 
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Uma síntese da gênese da noção de habitus em Bourdieu pode ser encontrada em Loïc Wacquant (2007). De 

acordo com este sociólogo, “[...] o habitus é uma noção mediadora que ajuda a romper com a dualidade de senso 

comum entre indivíduo e sociedade ao captar „a interiorização da exterioridade e a exteriorização da 

interioridade‟, ou seja, o modo como a sociedade se torna depositada nas pessoas sob a forma de disposições 

duráveis, ou capacidades treinadas e propensões estruturadas para pensar, sentir e agir de modos determinados, 

que então as guiam nas suas respostas criativas aos constrangimentos e solicitações do seu meio social existente” 

(2007, p. 65-66). 

100
Bourdieu assim descreve sua concepção sobre o conhecimento praxiológico: “[...] o conhecimento que 

podemos chamar de praxiológico tem como objeto não somente o sistema das relações objetivas que o modo de 

conhecimento objetivista constrói, mas também as relações dialéticas entre essas estruturas e as disposições 

estruturadas nas quais elas se atualizam e que tendem a reproduzi-las, isto é, o processo de interiorização da 

exterioridade e de exteriorização da interioridade. Esse conhecimento supõe uma ruptura com o modo 

objetivista, ou seja, um questionamento das condições de possibilidade e, por isso, dos limites do ponto de vista 

objetivo e objetivante que apreende de fora as práticas como fato acabado, em vez de construir seu princípio 

gerador situando-se no interior do movimento de sua efetivação” (2003c, p. 40). 

101
Para Bourdieu, a teoria, por mais objetivista que seja, “... tem de integrar não só a representação que os 

agentes têm do mundo social, mas também a contribuição que eles dão para a construção da visão desse mundo, 

por meio do trabalho de representação...” (1989, p. 139). 
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esfera da subjetividade do sujeito, é necessário lembrar que ela é socialmente engendrada. 

Bourdieu vê uma dupla estruturação social organizando a percepção do mundo pelos agentes:  

[...] do lado „objectivo‟, ela está socialmente estruturada porque as 

autoridades ligadas aos agentes ou às instituições não se oferecem à 

percepção de maneira independente [...]; do lado „subjectivo‟, ela está 

estruturada porque os esquemas de percepção e de apreciação susceptíveis 

de serem utilizados no momento considerado [...] são produtos das lutas 

simbólicas anteriores e exprimem [...] o estado das relações de força 

simbólicas (BOURDIEU, 1989, p. 139-140). 

 Partindo dessa lógica, o autor defende a necessidade de incluirmos na análise “[...] 

uma sociologia da construção das visões de mundo, que também contribuem para a 

construção desse mundo” (2004b, p. 157; grifos nossos), destacando a efetividade da 

construção simbólica do mundo social, por meio da representação, inclusive das 

representações sociais, foco dos estudos de Moscovici. 

Essas concepções estão na base do modelo analítico proposto por Domingos Sobrinho 

(2000; 2003a; 2003b), que procura associar, de forma metodologicamente profícua, os aportes 

teóricos de Bourdieu e Moscovici. Estudando como se articulam, nos espaços sociais, os 

conceitos de habitus e representações sociais, esse autor entende que “[...] os conteúdos 

representacionais são fortemente influenciados pelos habitus dos grupos, de modo que tanto 

uma representação social pode se constituir numa via de acesso aos esquemas de um 

determinado habitus, como vice-versa[...]” (MIRANDA; DOMINGOS SOBRINHO, 2007, p. 

8). Esse modelo servirá de base para desenvolvermos o próximo capítulo. 

Desse modo, o conceito de habitus imbricado ao de capital, entendido este como o 

conjunto de propriedades dos agentes, isto é, força, poder, potencialidades, do campo e 

subcampo focalizados, é central para a identificação e interpretação dos referentes empíricos 

dos habitus docentes dos agentes-professores das licenciaturas da Ufpi, expressivos da cultura 

dominante em que estão imersos, do que os move nesses espaços sociais, de como esses 

elementos repercutem na sua representação social sobre seu objeto de trabalho, a formação de 

professores.  

Por último, a propósito do título que atribuímos ao presente capítulo, tendo em vista a 

temática nele desenvolvida, acrescentamos que Bourdieu utiliza a expressão “escolha do 

destino” para se referir ao fato de que as expectativas das famílias em termos de educação dos 

filhos costumam se ajustar às condições sociais ao alcance da categoria social a que 

pertencem, havendo, “[...] antes de tudo, a interiorização do destino objetivamente 

determinado”. Quando se trata de membros das classes médias e populares, “[...] as aspirações 
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e as exigências são definidas, em sua forma e conteúdo, pelas condições objetivas, que 

excluem a possibilidade de desejar o impossível” (BOURDIEU, 1998b, p. 47). É nesse 

sentido de destino construído, nos limites das possibilidades objetivas, que utilizamos o termo 

destino. 

Para a elaboração deste capítulo utilizamos, além dos dados do Questionário sobre 

habitus (Anexo E), os dados coletados por meio do Instrumento II (Anexo D), a ficha com 

anotações dos dados da inserção funcional do docente na Ufpi a que nos referimos na 

Introdução. Antes de ingressarmos na análise dos resultados obtidos com a aplicação do 

Questionário, apresentaremos, no tópico 2.1, algumas notas de caráter metodológico sobre a 

elaboração e aplicação desse instrumental, utilizado na 2ª. Etapa da pesquisa, concomitante à 

aplicação do PCM
102

, como definimos, e, no tópico 2.2, a título de caracterização da 

população pesquisada, traremos algumas informações sobre os participantes dessa etapa da 

pesquisa. Referir-nos-emos aqui apenas aos dados não evidenciados na análise que 

apresentaremos no tópico 2.3 e nos seguintes. 

2.1 Elaboração e aplicação do Questionário sobre habitus 

O Questionário foi elaborado tendo por base um esquema inicial em que definimos 

grandes eixos ou categorias, em um movimento de idas e vindas do pensamento, do geral para 

o particular e deste para aquele. Considerando cada eixo, fomos desdobrando categorias mais 

particulares e mais concretas que entendíamos pertencer a esse eixo e as transformávamos em 

questão. Simultaneamente, a reflexão desencadeada pela tarefa fazia surgir temas que se 

transformavam também em questões que eram inscritas nos eixos.  

Os eixos iniciais, em torno dos quais foram se organizando as categorias menos 

abrangentes e se desenhando as questões que constaram do Questionário, foram: Identificação 

do Sujeito; Escolarização/Formação Acadêmica Individual; Escolarização/Formação 

Acadêmica do Grupo Familiar; Situação Socioeconômica Individual/Familiar; Gostos e 

Estilos de Vida/Consumo Cultural; Experiência Docente e Docência Universitária. O 

instrumental compôs-se de 51 (cinquenta e uma) questões, a maioria fechada, algumas semi-

abertas e duas respostas livres.   

Esse Questionário foi testado junto a quatro docentes de diferentes áreas e 

experiências. A tessitura do Questionário mostrou que esta obedece a um cálculo sobre o 
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Os resultados do PCM serão apresentados e analisados no Capítulo 3. 
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objeto que queremos apreender, devendo a malha ser adequada à “captura” desse objeto, ou 

seja, o conhecimento prévio do campo de pesquisa, mesmo que um conhecimento lacunar, 

parcial, é requisito indispensável à elaboração de instrumentais como esse. 

A devolução do Questionário ofereceu algumas dificuldades, pois nem sempre o 

docente cumpria os prazos que ele mesmo havia estipulado, algumas vezes sendo necessário 

retornar em busca do instrumento preenchido. Nem todas as respostas às perguntas do 

Questionário foram incluídas na análise, tendo em vista os limites de tempo e espaço do 

presente trabalho. 

Com a inserção dos dados na planilha do SPSS construímos as tabelas com as quais 

trabalhamos neste e no próximo capítulo. 

2.2 Caracterização dos participantes da etapa de aplicação do Questionário e do PCM 

 Os 80 (oitenta) docentes participantes da aplicação do PCM e do Questionário foram 

organizados em dois subgrupos. Um, com 30 (trinta) professores com atuação na Dimensão 

Pedagógica da formação nas licenciaturas, e um, com 50 (cinquenta) professores de 

disciplinas específicas nas licenciaturas, isto é, vinculados à Dimensão Específica da 

formação nesses cursos. O primeiro subgrupo incluiu 83% dos professores efetivos dos 

Departamentos do CCE, responsáveis pelas disciplinas de formação pedagógica nas 

licenciaturas – DEFE E DMTE.  No segundo subgrupo, garantimos a participação de 3 (três) a 

6 (seis) docentes de disciplinas específicas por licenciatura, conforme as possibilidades de 

acesso a eles no Campus e dentro do calendário definido para esta etapa da investigação. A 

distribuição dos participantes por Departamento e Curso, quando definimos a amostra, é a 

seguinte: 

Tabela 2.1 - Participantes do Questionário e do PCM: Departamentos de lotação e 

Cursos atendidos 
Departamentos Cursos Nº. de participantes % 

DMTE Todas as licenciaturas 15 18,7 

DEFE Todas as licenciaturas 15 18,7 

Geografia e História História/Geografia             6                                                                         7,5 

Filosofia Filosofia     3                3,8 

Ciências Sociais Ciências Sociais             5 6,3 

Física Física   4      5,0 

Química Química 5 6,3 

Biologia Biologia  5 6,3 

Matemática Matemática 5  6,3 

Letras Letras – Português/Francês/Inglês 6 7,5 

Educação Artística Educação Artística/Habilitações  5                6,3 

Educação Física Educação Física  6 7,5 

Total    80 100,0 
Fonte: Instrumento II.  



130 
 

Do total de docentes que responderam o Questionário e o PCM, a maioria é do gênero 

feminino (57,5%), com uma grande concentração de mulheres nos Departamentos de 

formação pedagógica, como já demonstramos, o que não surpreende quando se leva em 

consideração que o fenômeno da feminização do magistério, no Brasil, percorre todo o 

sistema de ensino, ocorrendo também no nível superior, especialmente, nos cursos voltados 

ao ensino e à educação, de modo geral.  

Os sujeitos da pesquisa distribuem-se, por Dimensão da formação nas licenciaturas em 

que atuam e faixa etária, nas seguintes proporções, conforme a Tabela 2.2: 

Tabela 2.2 - Participantes do Questionário e do PCM: faixa etária por Dimensão da 

formação nas licenciaturas 

Faixa etária 
Dimensão  

Total % 
Pedagógica % Específica % 

Entre 25 e 35 anos 2 6,7 10 20,0 12 15,0 

Entre 35 e 45 anos 14 46,7 21 42,0 35 43,7 

Entre 45 e 55 anos 10 33,3 14 28,0 24 30,0 

Entre 55 e 65 anos 4 13,3 5 10,0 9 11,3 

Total 30 100,00 50 100,0 80 100,0 
Fonte: Questionário 

Verificamos pela tabela acima que, nas duas Dimensões de atuação dos professores, há 

uma concentração de sujeitos nas faixas entre 35 e 55 anos de idade, abrangendo 73,7% dos 

docentes que responderam a pesquisa. 

O levantamento por nível da carreira dos docentes não se mostrou confiável, pois 

muitos não atualizam com presteza esses níveis, dentro de cada classe, de modo que apenas a 

informação sobre classe foi registrada. Pela Tabela 2.3, abaixo, evidenciamos que 73,8% dos 

participantes são professores assistentes ou adjuntos, havendo uma ligeira maioria de adjuntos 

entre os docentes da Dimensão Específica da formação nas licenciaturas. Nesta Dimensão 

também estão os 6% de professores associados, não existindo nenhum titular nos dois 

subgrupos.  

Tabela 2.3 - Participantes do Questionário e do PCM: classe da carreira 

Classe 
Dimensão 

Total % 
Pedagógica % Específica % 

Titular 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Associado 0 0,0 3 6,0 3 3,8 

Adjunto 14 46,7 24 48,0 38 47,5 

Assistente 9 30,0 12 24,0 21 26,3 

Auxiliar 1 3,3 1 2,0 2 2,5 

Temporário 5 16,7 0 0,0 5 6,2 

Não informado 1 3,3 10 20,0 11 13,7 

Total 30 100,0 50 100,0 80 100,0 
Fonte: Instrumento II 
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Com a Tabela 2.4, a seguir, demonstramos as faixas de tempo de atuação dos 

participantes como professores da Ufpi: 

Tabela 2.4 - Participantes do Questionário e do PCM: tempo de atuação na Ufpi 

Faixa de tempo (em anos) Frequência % 

Até 3  24 30,0 

Mais de 3 até 6 6 7,5 

Mais de 6 até 10 10 12,5 

Mais de 10 até 15 12 15,0 

Mais de 15 até 20 16 20,0 

Mais de 20 até 25 6 7,5 

Mais de 25 até 35 6 7,5 

Total 80 100,0 
 Fonte: Instrumento II 

Observando a distribuição dos participantes por faixas de tempo de atuação na Ufpi, 

verificamos que 50% tinham até 10 anos de serviço e os outros 50% se distribuem nas faixas 

de mais de 10 até 35 anos de serviço, destacando-se, nesse segundo grupo, a faixa de 15 a 20 

anos, representando 20% do total dos sujeitos pesquisados. 

Relativamente ao título de graduação dos pesquisados, há uma concentração de 

portadores de um curso de licenciatura específica (56,2%). Os demais se distribuem como 

portadores de curso de Pedagogia (10%); de Pedagogia e licenciatura específica (2,5%); de 

Pedagogia e bacharelado (2,5%); de licenciatura específica e bacharelado (15%); de um curso 

de bacharelado (12,5%); de licenciatura específica e de curso tecnológico (1,3%). 

Os dados da Tabela 2.5, abaixo, mostram a distribuição dos títulos de graduação dos 

sujeitos por Dimensão da formação nas licenciaturas em que atuam e por tipo de graduação: 

Tabela 2.5 - Participantes do Questionário e do PCM: tipo de graduação por Dimensão 

da formação nas licenciaturas 

Tipo de graduação 
Dimensão  

Total % 
Pedagógica % Específica % 

Pedagogia 8 26,7 0 0,0 8 10,0 

Pedagogia e licenciatura 2 6,7 0 0,0 2 2,5 

Pedagogia e bacharelado 2 6,7 0 0,0 2 2,5 

Licenciatura 12 40,0 33 66,0 45 56,2 

Licenciatura e bacharelado 4 13,3 8 16,0 12 15,0 

Bacharelado 1 3,3 9 18,0 10 12,5 

Licenciatura e tecnólogo 1 3,3 0 0,0 1 1,3 

Total 30 100,0 50 100,0 80 100,0 
Fonte: Instrumento II 

Observação: Embora o curso de Pedagogia seja uma licenciatura, tendo em vista os objetivos da pesquisa, distinguimos os docentes 

portadores desse curso daqueles portadores de licenciaturas específicas que formam professores nas diversas disciplinas do currículo da 
educação básica. 

 

De certo modo, esses dados antecipam parte do problema aqui analisado, pois 

evidenciam a divisão que fragmenta a base da formação de professores. Todos os docentes 
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que possuem curso de Pedagogia têm atuação circunscrita à Dimensão Pedagógica, mesmo 

que alguns tenham acumulado um curso de licenciatura específica ou um bacharelado, e todos 

os que atuam na Dimensão Específica ou são portadores de uma licenciatura específica ou de 

um bacharelado ou acumulam os dois tipos de graduação, não havendo docentes com 

formação em Pedagogia nessa Dimensão. 

Nos próximos tópicos passaremos a focalizar a origem e trajetória social dos 

formadores pesquisados. 

2.3 Origem social, trajetória e destino construído dos professores de licenciatura 

Neste e nos próximos tópicos evidenciaremos como a origem social dos professores, 

somada às propriedades da trajetória que percorreram como estudantes, influenciou para que 

se tornassem professores universitários. Isto é, como a família e a escola “conspiraram” para 

que chegassem às posições que ocupam no campo acadêmico. Sabemos que diversas variáveis 

podem intervir no trajeto social, escolar e profissional dos agentes nas sociedades complexas, 

entretanto, reconhecemos, com Bourdieu, os papéis decisivos exercidos pela família e pela 

escola na vida dos indivíduos e grupos, na transmissão e aquisição de capitais, que são 

indicadores objetivos  estruturais das diferenças sociais dos agentes, de seus habitus docentes, 

que são as forças atuantes na configuração de práticas e representações de que se valem para 

se orientar no mundo, atribuir  sentido a esse mundo e nele encontrar o próprio sentido. 

No texto As contradições da herança (1998c), Bourdieu trata como “absolutamente 

fundamental” para toda sociedade a gestão da relação entre pais e filhos, a transmissão da 

herança, em seu sentido mais amplo, sublinha, questão essa que envolve a família e a 

escola
103

, sobre as quais tece duas ordens de considerações. A primeira, que encerra uma 

contradição, o fato de que, para continuar o pai, o filho deve, muitas vezes, se distinguir dele e 

ultrapassá-lo; a segunda, que a transmissão da herança depende “[...] dos veredictos das 

instituições de ensino, que funcionam como um princípio da realidade brutal e potente, 

responsável, em razão da intensificação da concorrência, por muitos fracassos e decepções” 
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Evidentemente, existem, na sociedade contemporânea, outros espaços de socialização, cada vez mais 

poderosos, como a mídia, que pode ter uma relação de aliada ou de adversária com aqueles espaços tradicionais, 

família e escola (SETTON, 2002b). Embora estas duas últimas encontrem-se, atualmente, muito abaladas nos 

seus poderes, fragmentadas, até desacreditadas e em processo de revisão e transformação, são elementos que 

ainda exercem papel determinante nas vidas dos indivíduos, definindo-lhes os destinos. Por tal razão, 

escolhemos nos concentrar no estudo desses dois espaços de constituição da identidade dos agentes-professores, 

buscando encontrar aí as condições de constituição dos habitus e representações adequadas ao campo de atuação 

profissional dos professores. 
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(BOURDIEU, 1998c, p. 231), motivo pelo qual a escola exerce uma decisiva influência na 

construção da identidade, conclui o autor.  

Em outro artigo, Bourdieu (1998b, p. 41-42) ressalta a força da família na transmissão 

aos filhos das atitudes e disposições favoráveis em relação à escola, isto é, na transmissão de 

“[...] um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e profundamente 

interiorizados, que contribui para definir [...] as atitudes face ao capital cultural e à instituição 

escolar”, de tal modo que a herança cultural é a principal responsável pela diferença inicial 

das crianças na escola e, portanto, pelo seu sucesso escolar. Na transmissão da herança 

cultural, variável importante é a categoria socioprofissional do pai, ter ou não um diploma, 

mas também o “nível cultural global da família”. Daí Bourdieu considerar relevante que, no 

estudo desse tema, seja levado em conta o nível cultural dos pais e também dos avós, mesmo 

porque “diferenças sutis” relacionadas à antiguidade do acesso à cultura continuam a separar 

indivíduos aparentemente iguais, ou seja, bem sucedidos na escola e na sociedade: “A nobreza 

cultural também tem seus graus de descendências” (1998b, p. 43), diz o sociólogo. 

 Para compreender as variações do êxito escolar, recusando os argumentos que apelam 

à noção de desigualdade natural ou de dom, Bourdieu cita alguns fatores que vê fortemente 

associados às vantagens e desvantagens culturais, perceptíveis em todos os setores da vida. 

Além da categoria socioprofissional do pai, o local de residência, o nível cultural dos avós e 

dos pais, certas características do passado escolar, o êxito obtido pelos diferentes subgrupos, 

medido com base nesses critérios, o tamanho da família - são todas variáveis a ser 

consideradas no “cálculo das esperanças de vida escolar” (1998b, p. 43). No entanto, para 

Bourdieu, é na família que está o principal determinante do prosseguimento dos estudos e do 

sucesso escolar: 

O capital cultural e o ethos, ao se combinarem, concorrem para definir as 

condutas escolares e as atitudes diante da escola, que constituem o princípio 

de eliminação diferencial das crianças das diferentes classes sociais. Ainda 

que o êxito escolar, diretamente ligado ao capital cultural legado pelo meio 

familiar, desempenhe um papel na escolha da orientação, parece que o 

determinante principal do prosseguimento dos estudos seja a atitude da 

família a respeito da escola, ela mesma função das esperanças objetivas de 

êxito escolar encontradas em cada categoria social (BOURDIEU, 1998b, p. 

50). 

No citado artigo, Bourdieu mostra como a escola, mesmo nos níveis superiores, 

funciona como elemento de conservação social na medida em que legitima desigualdades 

sociais, sanciona a herança cultural e toma o dom social como dom natural, eliminando, no 

decorrer da escolaridade, pelas seleções cumulativas que promove, os filhos das classes 
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assalariadas (1998b). Para os objetivos a que nos propomos, as considerações acima são 

suficientes para orientar nossa análise. Quer dizer, buscamos compreender os professores, 

sujeitos da presente pesquisa, na sua condição de filhos – no contexto de uma família, e 

alunos – no contexto da instituição escolar, desde a pré-escola ao ensino superior, ou seja, do 

início da trajetória escolar passando por sua “escolha do destino” profissional, utilizando a 

expressão de Bourdieu (1998b, p.46), e alcançando os docentes na situação atual. Assim, 

procuramos entender qual a origem social dos nossos sujeitos, como se caracteriza seu 

percurso escolar, como se tornaram formadores de professores, perguntas essas que seriam 

ponto de partida para alcançarmos nosso objetivo. 

Focalizaremos aqui o total dos 80 sujeitos pesquisados e, quando for pertinente, 

faremos as distinções entre eles, observando sua pertença a uma das duas Dimensões da 

formação de professores nas licenciaturas em que atuam. 

2.3.1 Capital familiar 

Do conjunto de participantes, 67,5% são naturais do Piauí e, dentre estes, 51,9%, 

originários da Capital e 48,1% de cidades do interior do Estado. A grande maioria (85,2%) 

desses professores nascidos no Piauí é oriunda de áreas urbanas. Os oriundos de outro estado 

representam 30% do total de participantes, sendo a maioria (91,7%) de área urbana. Uma 

exígua minoria é nascida em outro país (2,5%). É possível encontrar nessa situação, que 

mostra a maioria dos professores habitantes de áreas urbanas, portanto, pertencendo a uma 

população com acesso a alguns serviços, públicos ou privados, como educação básica e 

serviços básicos de saúde, as condições de acumulação de um capital cultural favorável à 

escolarização de crianças e adolescentes, na idade adequada. Segundo Hasenbalg, referindo-se 

ao Brasil das últimas décadas do século XX, “[...] a distribuição do capital cultural está 

intimamente vinculada à urbanização e à expansão do sistema educacional do país” (2003, p. 

55), expansão essa que permitiu às famílias realizar sua função de socialização das novas 

gerações, produzindo um aumento significativo daquele tipo de capital. 

Discriminando os dados de naturalidade dos sujeitos, segundo o subgrupo a que 

pertencem, observamos que 80% dos sujeitos da Dimensão Pedagógica e 60% dos da 

Dimensão Específica são naturais do Piauí. São originários da Capital do Estado, Teresina, 

36,7% da Dimensão Pedagógica e 34 % da Dimensão Específica. A menor parte é oriunda de 

áreas rurais do Piauí ou de outro estado, sendo 16,6% da Dimensão Pedagógica e 10% da 

Dimensão Específica. 
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Indagamos aos 52 sujeitos provenientes do interior do Estado, de outros estados e de 

outros países, o principal motivo que os trouxe à Teresina e em que década vieram: 32,6% dos 

docentes responderam que vieram estudar; 32,6% vieram trabalhar; o terceiro motivo mais 

citado foi a mudança de domicílio dos pais (23%) e a quarta razão declarada foi a busca de 

melhores condições de vida (5,7%). Essa migração para Teresina se acentua na década de 60, 

do século XX (13,4%), coincidindo com a intensificação do processo de urbanização do 

Piauí
104

 e continua nas décadas de 70 (23%), 80 (21,1%), 90 (15,3%) e nos anos 2000 (25%), 

correspondendo a década de 70 ao momento de instalação da Ufpi, na Capital, e os anos 2000, 

a um momento de forte expansão quantitativa dessa Instituição, que atraiu professores de fora 

do Estado, portadores dos títulos exigidos nos concursos. 

Considerando as informações por subgrupo, o principal motivo de terem migrado para 

Teresina dos formadores da Dimensão Pedagógica foi estudar (44,4%); o segundo foi 

mudança de domicílio dos pais (22,2%). Para os formadores da Dimensão Específica, a 

principal causa da mudança para a Capital foi trabalhar (44,1%); a segunda foi estudar 

(26,4%).  

Procuramos caracterizar de que tipo de estrutura familiar provêm os professores, tendo 

em vista percebermos com que espécies e medidas de capital social, econômico e cultural 

contaram para chegar à condição de professor universitário. Segundo Bourdieu, a família “[...] 

é o „sujeito‟ principal das estratégias de reprodução”, sendo condição de acumulação e de 

transmissão de diversos tipos de capitais, determinante, pela reprodução biológica e social, da 

“reprodução da estrutura do espaço social e das relações sociais”: “Ela é um dos lugares por 

excelência de acumulação de capital sob seus diferentes tipos e de sua transmissão entre as 

gerações, ela resguarda sua unidade pela transmissão e para a transmissão [...]”, diz esse 

pensador (2007a, p. 131). A família transmite, conforme regras sociais preexistentes, o capital 

simbólico hereditário, como o nome, o patrimônio material, e, quando estão em jogo decisões 

econômicas, costuma agir como “[...] uma espécie de „sujeito‟ coletivo [...] e não como um 

simples agregado de indivíduos” (2007a, p.131)
105

.  

                                                 
104

Conforme Medeiros (1996, p. 95): “No Piauí, a urbanização que permanecera estagnada na década de 40 (15% 

em 1940 e 16% em 1950) se acelera (24% em 1960 e 32% em 1970).” Adiante, afirma o autor: “[...] a partir da 

década de 70, cria-se uma periferia urbana na capital, com uma massa de sub-empregados e desempregados” 

(p.117). 

105
Mas essa disposição não significa que não haja lutas concorrenciais na família. Na verdade, Bourdieu trata-a 

como um espaço social, um campo que está sujeito às mesmas regras e limites dos outros campos, em que atuam 

“forças de fusão” e “forças de fissão”, isto é, onde há concorrência, capitais e posições em disputa, dominantes e 

dominados (BOURDIEU, 2007a). 
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Tendo em vista essas considerações em torno da relevância do papel da família na 

definição do destino social dos filhos, buscamos entre os sujeitos informações a respeito das 

ocupações principais e profissões dos membros de suas famílias, mormente, os ascendentes, 

pais e avós, e dos irmãos, com quem são divididos os recursos, ou seja, os capitais de várias 

espécies da família. Buscamos também levantar dados sobre a escolaridade desses membros 

da família, com vistas a perceber com que capital social contaram os sujeitos no seu trajeto de 

mobilidade social. 

Na Tabela 2.6, a seguir, apresentamos o quadro das profissões ou ocupações principais 

dos avós paternos e maternos dos participantes da pesquisa.  

Tabela 2.6 - Participantes do Questionário e do PCM: profissão ou ocupação principal 

dos ascendentes - avô e avó 

Profissão/ocupação principal 
Avô (%) Avó (%) 

Paterno Materno Paterna Materna 

Agricultor/Agropecuarista/Fazendeiro 27,5 33,7 7,5 6,2 

Lavrador/Vaqueiro/Trabalhador rural/Pequeno produtor 18,8 18,8 5.0 3,7 

Autônomo (açougueiro/barbeiro/ferreiro/pedreiro/ tecelão/ 

sapateiro/costureira) 

 

8,8 

 

7,5 

 

2,5 

 

6,2 

Comerciante/Empresário/industrial/Construtor civil 18,8 17,5 3,7 1,3 

Operário/Estivador 2,5 2,5 0,0 0,0 

Profissional liberal (contabilista/ advogado/ dentista/ farmacêutico/ 

médico) 

 

2,5 

 

5,0 

 

0,0 

 

0,0 

Servidor público 6,2 2,5 1,3 0,0 

Professor 0,0 0,0 1,3 1,3 

Doméstica/dona de casa 0,0 0,0 71,2 73,8 

Outros (mestre de embarcação/militar/coletor/oficial de cartório/tipógrafo/ 

mecânico/mestre de obra/músico/ missionário/auxiliar de enfermagem/ servente) 

 

6,2 

 

7,5 

 

1,3 

 

2,5 

Não sabe ou não respondeu 8,7 5,0 6,2 5,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Questionário  

Com relação às ocupações principais ou profissões dos avós paternos e maternos, 

encontramos, no questionário aplicado aos sujeitos, os seguintes dados.  Os avós têm 

ocupações principais ou profissões comuns entre eles, denotando principalmente suas raízes 

interioranas, seu vínculo com o meio rural, onde uma parte significativa pertence à camada 

tradicional de proprietários rurais, como agricultores, agropecuaristas e fazendeiros; em 

menor proporção, encontramos avós paternos e maternos na posição de trabalhadores 

exercendo ocupações sem qualificação, como lavradores, vaqueiros, pequenos produtores e 

trabalhadores rurais. Ocupações principais ou profissões dos avós ligados aos meios urbanos 

são: comerciantes, empresários, industriais, construtores civis e trabalhadores autônomos 

como açougueiro, barbeiro, ferreiro, pedreiro, tecelão e operário estivador. Há poucos 

servidores públicos e menos ainda avós paternos e maternos que exercem profissões liberais. 

Praticamente não há professores entre esses ascendentes. 
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Outras atividades ou profissões declaradas dos avós paternos e maternos foram: 

contabilista, mestre de embarcação, militar, coletor, policial militar, trabalhador de serviços 

gerais, mecânico, micro-empresário, mestre de obras, músico, oficial de cartório e tipógrafo,  

com um representante de cada ocupação. Alguns professores não souberam informar sobre as 

ocupações dos seus avós. 

As ocupações principais e profissões das avós paternas e maternas dos sujeitos 

apresentaram o seguinte quadro. A grande maioria das avós é de donas de casa; algumas são 

proprietárias rurais; um pequeno número é de comerciantes; lavradoras e trabalhadoras rurais; 

costureiras; lavadeiras e passadeiras. Há 2,6% de avós professoras. As demais ocupações e 

profissões das avós paternas e maternas dos docentes foram: autônoma, missionária, sapateira, 

servidora pública, auxiliar de enfermagem, servente, todas com apenas 1,3% do total de avós. 

Não há avós com profissão liberal ou ocupação que exija educação de nível superior. 

Observamos que o leque de ocupações e profissões das avós é bem mais restrito do que o dos 

avós, estando concentradas majoritariamente no exercício de sua condição de dominadas, no 

espaço doméstico.  

Outro elemento fundamental que entra na composição da herança familiar transmitida 

aos professores por suas famílias, como capital cultural, provém do nível de instrução dos 

avós, lembrando, com Bourdieu, que a antiguidade do acesso à cultura pode determinar 

diferenças entre indivíduos aparentemente iguais. A Tabela 2.7, a seguir, permite apreender a 

situação de instrução dos avós dos sujeitos pesquisados: 

Tabela 2.7 - Participantes do Questionário e do PCM: nível de instrução dos ascendentes 

- avô e avó 

Nível de instrução 
Avô (%) Avó (%) 

Paterno Materno Paterna Materna 

Não alfabetizado 17,5 20,0 23,7 25,0 

Alfabetizado, sem frequência à escola 23,7 22,5 20,0 26,2 

EF séries iniciais incompleto 23,7 22,5 28,7 21,2 

EF séries iniciais completo 10,0 10,0 8,7 10,0 

EF séries finais incompleto 2,5 3,8 2,5 2,5 

EF séries finais completo 5,0 3,8 3,8 3,8 

EM incompleto 1,3 1,3 1,3 1,3 

EM completo 5,0 8,7 2,5 3,8 

ES incompleto 1,3 0,0 0,0 0,0 

ES completo 1,3 1,3 1,3 0,0 

Não sabe/não respondeu 8,7 6,2 7,5 6,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Questionário 

Legenda: EF (Ensino fundamental), EM (Ensino médio), ES (Ensino superior) 

 

De acordo com as informações prestadas, parte significativa dos avós paternos e 

maternos é de não-alfabetizados, havendo maior analfabetismo entre as avós. Considerando os 
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não-alfabetizados somados aos alfabetizados sem frequência à escola e aos que não haviam 

concluído as séries iniciais do ensino fundamental, são 65% dos avós paternos (pai do pai) e 

65% dos avós maternos (pai da mãe) e 72,5% das avós tanto paternas quanto maternas. Em 

contrapartida, uma minoria concluiu o ensino médio; 3,9% dos avós concluíram o ensino 

superior.  

Discriminando os dados segundo os sujeitos da Dimensão Específica e da Dimensão 

Pedagógica, em relação aos avós paternos (pai do pai), há diferenças na sua instrução: 46,7% 

dos sujeitos da Dimensão Pedagógica declaram que seus avós paternos eram analfabetos ou 

alfabetizados, sem frequência à escola, enquanto 38% dos sujeitos da Dimensão Específica 

declaram que seus avós paternos estavam nessa condição, portanto há mais avós paternos  

sem nenhum capital escolar entre os sujeitos da Dimensão Pedagógica.  

A escolaridade dos avós maternos (pai da mãe) apresenta índices muito próximos dos 

índices dos avós paternos (pai do pai) com relação à condição de não-alfabetizados e de 

alfabetizados sem frequência à escola. Notamos, entretanto, que apenas 6,7% dos avós 

maternos (pai da mãe) dos sujeitos da Dimensão Pedagógica ultrapassaram o ensino 

fundamental, mas 14% dos avós maternos (pai da mãe) dos sujeitos da Dimensão Específica 

ultrapassaram esse marco.  

Em relação às avós paternas, os dados discriminados, segundo as Dimensões a que 

pertencem os sujeitos, mostram semelhanças entre as avós paternas dos dois subgrupos, mas, 

também, diferenças que aparecem nos detalhes.  Entre não alfabetizadas e alfabetizadas sem 

frequência à escola são 46,7% das avós paternas dos docentes da Dimensão Pedagógica e 

42% dos da Dimensão Específica. Dentre as avós paternas dos sujeitos da Dimensão 

Pedagógica, somente 3,3% ultrapassam o ensino fundamental. Já entre as avós paternas dos 

sujeitos da Dimensão Específica, 6% ultrapassam o ensino fundamental, destacando-se que 

uma avó (2%) concluiu o ensino superior.   

Entre as avós maternas dos sujeitos da Dimensão Pedagógica, são 46,7% não-

alfabetizadas ou alfabetizadas, sem frequência à escola; dos sujeitos da Dimensão Específica, 

são 54% nessa mesma condição. Ultrapassando o ensino fundamental, são 3,3% das avós 

maternas dos sujeitos da primeira Dimensão e 6% das avós maternas dos da segunda 

Dimensão.  



139 
 

 Prosseguindo no propósito de mapear os capitais recebidos pelos formadores de 

professores de suas famílias, detalhamos, na Tabela 2.8, as ocupações principais e profissões 

dos pais e mães dos professores: 

Tabela 2.8 - Participantes do Questionário e do PCM: profissão ou ocupação principal 

dos pais 

Profissão/Ocupação principal Pai (%) Mãe (%) 

Agricultor/agropecuarista/fazendeiro 8,8 1,3 

Lavrador/trabalhador rural/pequeno produtor 2,5 0,0 

Comerciante/empresário/industriário 13,8 3,7 

Militar 12,5 0,0 

Juiz de direito 3,7 0,0 

Profissional liberal (advogado, administrador de empresa, contabilista, economista, 

dentista, médico, agrônomo, engenheiro, químico, físico) 

 

10,0 

 

0,0 

Autônomo (alfaiate, bordadeira, costureira, artesã, eletricista, pedreiro) 6,3 13,8 

Caminhoneiro/motorista 3,7 0,0 

Operário 2,5 0,0 

Bancário 3,7 0,0 

Pastor 2,5 1,3 

Professor 1,3 23,7 

Servidor público 22,5 15,0 

Doméstica/dona de casa 0,0 36,2 

Outros (mecânico, metalúrgico, serviços gerais, micro-empresário, técnico em 

enfermagem, músico, secretário, jornalista, aposentado) 

 

6,2 

 

5,0 

Total 100,0 100,0 
Fonte: Questionário 

 Notamos a concentração de pais como servidores públicos (22,5%), comerciantes 

(13,8%) e militares (12,5%), ocupações típicas do meio urbano, que exigem alguma 

escolaridade. Também há, entre os pais dos professores, 10% de profissionais liberais. Entre 

as mães dos docentes, a concentração ainda está na ocupação de dona de casa (36,2%), mas há 

também proporções significativas de professoras (23,7%), servidoras públicas (15%) e 

autônomas (13,8%). As outras ocupações e profissões dos pais, que apareceram apenas uma 

vez, foram: industriário, mecânico, metalúrgico, micro-empresário, professor, técnico em 

serviços gerais e aposentado e, entre as mães, as ocupações que são mencionadas apenas uma 

vez são: autônoma, auxiliar de professor, enfermeira, fazendeira, música, pastora e secretária.  

Em relação às ocupações das mães dos docentes, atentamos para a redução da 

proporção de mães donas de casa, comparando com a de avós na mesma situação, certamente 

um reflexo do avanço das mulheres no mercado de trabalho. E, o que parece mais importante 

na definição do destino escolar e profissional dos sujeitos, 23,7% deles têm mães e 1,3% têm 

pais professores, isto é, um membro da família que tem intimidade com as práticas culturais 
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da escola e que detém informações mais detalhadas sobre o funcionamento do sistema 

escolar, o que, conforme Bourdieu, é um capital cultural importante para definir as estratégias 

de escolarização dos filhos
106

 (BOURDIEU, 1998b; 2007a). 

 Ao discriminarmos os dados das profissões dos pais (homens), percebemos que há 

quantidade bem mais significativa de pais com profissões que exigem nível superior de 

instrução entre os docentes da Dimensão Específica do que entre os da Dimensão Pedagógica 

das licenciaturas, como evidenciamos na Tabela 2.9: 

Tabela 2.9 - Participantes do Questionário e do PCM: profissão ou ocupação principal 

do pai, por Dimensão 

Profissão/Ocupação principal do pai 
D. Pedagógica 

% 
D. Específica 

% 

Agricultor/agropecuarista/fazendeiro 10,0 8,0 

Lavrador/trabalhador rural/pequeno produtor 0,0 4,0 

Comerciante/empresário/industriário 13,3 14,0 

Militar 13,3 12,0 

Juiz de direito 0,0 6,0 

Profissional liberal (advogado, contabilista, economista, dentista, médico) 6,7 12,0 

Autônomo (alfaiate, bordadeira, costureira, artesã, eletricista, pedreiro) 0,0 10,0 

Caminhoneiro/motorista 6,7 2,0 

Operário 6,7 0,0 

Bancário 3,3 4,0 

Pastor 0,0 4,0 

Professor 3,3 0,0 

Servidor público 30,0 18,0 

Outros (mecânico, metalúrgico, serviços gerais, micro-empresário, técnico 

em enfermagem, músico, secretário, jornalista, aposentado) 6,7 6,0 

Total 100,0 100,0 
Fonte: Questionário 

 Os dados apontam para a possibilidade de o subgrupo da Dimensão Específica ter 

maior capital cultural recebido da família: 18% dos professores desse subgrupo têm pais com 

a profissão de advogado, contabilista, dentista, economista, médico e juíz de direito; no 

subgrupo da Dimensão Pedagógica, essa proporção é de 6,6%. Com relação à profissão das 

mães, não encontramos diferenças significativas entre os dois subgrupos. 

A Tabela 2.10 apresenta o nível de instrução dos pais dos professores por subgrupos:  

 

 

 

                                                 
106

Segundo Bourdieu, “Os movimentos da bolsa de valores escolar são difíceis de antecipar e aqueles que podem 

se beneficiar, através da família, dos pais, irmãos ou irmãs etc., ou de suas relações, de uma informação sobre os 

circuitos de formação e seu rendimento diferenciado, atual e virtual, podem alocar melhor seus investimentos 

escolares e obter o melhor lucro de seu capital cultural. Essa é uma das mediações através das quais o sucesso 

escolar – e social – se vincula à origem social” (2007a, p. 42).  
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Tabela 2.10 - Participantes do Questionário e do PCM: nível de instrução dos pais 

Nível de instrução 
Pai (%) Mãe (%) 

DP DE Total DP DE Total 

Não alfabetizado 6,7 2,0 3,7 0,0 0,0 0,0 

Alfabetizado, sem frequência à escola 3,3 10,0 7,5 13,3 12,0 12,5 

EF séries iniciais incompleto 16,7 10,0 12,5 13,3 6,0 8,7 

EF séries iniciais completo 16,7 14,0 15,0 6,7 10,0 8,7 

EF séries finais incompleto 3,3 6,0 5,0 10,0 16,0 13,7 

EF séries finais completo 13,4 8,0 10,0 6,7 6,0 6,3 

EM incompleto 3,3 4,0 3,7 10,0 10,0 10,0 

EM completo 23,3 18,0 20,0 26,7 20,0 22,5 

ES incompleto 3,3 0,0 1,3 3,3 2,0 2,6 

ES completo 10,0 28,0 21,3 10,0 16,0 13,7 

Mestrado 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,3 

Doutorado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pós-Doutorado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Questionário 
Legenda: EF (Ensino fundamental), EM (Ensino médio), ES (Ensino superior) 

              DP (Dimensão Pedagógica), DE (Dimensão Específica) 

É visível o aumento do capital escolar dos pais em relação ao dos avós: apenas 3,7% 

do total dos pais não eram alfabetizados; não havia mães analfabetas; 20% dos pais e 21,2% 

das mães eram alfabetizados, sem ter frequentado a escola, ou frequentaram as séries iniciais 

do ensino fundamental, sem concluir o primeiro ciclo; 10% dos pais e 6,3% das mães 

cursaram todo o ensino fundamental; 20% dos pais e 22,5% das mães cursaram o ensino 

médio completo; 21,3% dos pais e 13,7% das mães tinham ensino superior completo; 1,3% 

das mães tinham pós-graduação em nível de mestrado.  

Desagregando os dados de instrução dos pais, por subgrupo (Tabela 2.10), a 

escolaridade dos pais dos sujeitos da Dimensão Pedagógica é menor que a dos pais dos 

sujeitos da Dimensão Específica: enquanto os primeiros têm 10% de pais com nível superior, 

os da segunda Dimensão têm 28% de pais com esse nível de escolaridade. Fazendo o mesmo 

com os dados de instrução das mães, observamos que 10% das mães dos docentes da 

Dimensão Pedagógica concluíram o ensino superior; entre as mães daqueles da Dimensão 

Específica esse índice vai a 18%, incluindo nesse índice 2% de mães que chegaram ao 

mestrado. 

É importante observar também o número de irmãos com que os docentes das 

licenciaturas dividiram os recursos da família. Os professores vêm de famílias numerosas: 

35% tinham de seis a dez irmãos; 20%, de quatro a cinco irmãos; 26,3%, de dois a três 

irmãos; 15% tinham apenas um irmão; nos extremos, 2,5% docentes tinham mais de 10 

irmãos e somente 1,3% não tinham irmãos. Em relação à sua posição na escala da idade dos 

irmãos, notamos que a maioria dos professores (56,3%) está “no meio” dessa escala, isto é, 
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tem irmãos mais velhos e mais novos do que ele; 30% dos sujeitos são o irmão mais velho e 

12,5% são o irmão mais novo. Sob o ponto de vista da instrução dos irmãos, 36,3% dos 

professores têm todos os irmãos com curso superior; em 55,1% dos docentes, nem todos os 

irmãos apresentam esse nível de formação e em 7,5% nenhum dos irmãos tem formação 

superior. 

A julgar pela ocupação e pelo nível de instrução dos ascendentes dos professores – 

avós e pais –, podemos perceber o sentido da trajetória de mobilidade social por eles 

empreendida. Tomando como ponto de partida uma maioria de avós analfabetos, semi-

analfabetos, de baixa escolaridade ou de escolaridade básica incompleta, e como ponto de 

chegada a própria situação social dos sujeitos, isto é, professor universitário, pesquisador, 

intelectual, membro da elite acadêmica, podemos reconhecer aí uma situação em que famílias 

com pequeno volume de capital econômico, social e cultural e, sobretudo, escolar 

desenvolveram estratégias de investimento de seus recursos na escolarização dos filhos e 

lograram sua inserção social naquela camada.  

Entre os pontos de partida e de chegada da trajetória descrita, o perfil socioprofissional 

e o nível de instrução dos pais e mães dos professores parece ter se constituído em plataforma 

que serviu como base para o impulso em busca das posições sociais relativamente mais 

elevadas. Examinando a Tabela 2.10, observamos que há uma minoria de pais analfabetos e 

que não há mães analfabetas, ao contrário dos avós. Relativamente aos avós, aumentaram 

bastante as ocupações ou profissões dos pais que exigem escolaridade básica e daquelas que 

exigem educação superior, bem como profissões de nível médio que requerem qualificações 

técnicas; em contrapartida, uma minoria de pais exerce ocupações manuais.  

2.3.2 Casamento e posição econômica na família 

As alianças matrimoniais também são um meio e um resultado da acumulação de 

capitais pelos sujeitos, conforme Bourdieu. Dos docentes pesquisados, 56,3% declaram-se 

casados e 6,3% informam viver junto ou em união consensual.   

Desagregando o total por subgrupo da Dimensão Pedagógica e da Dimensão 

Específica da formação nas licenciaturas, 50% dos sujeitos da primeira Dimensão e 70% dos 

da segunda Dimensão são casados ou vivem em união consensual. Desagregando o grupo por 

gênero, observamos que há, proporcionalmente, mais homens casados (64,7%) do que 

mulheres na mesma condição (50%), havendo também mais mulheres divorciadas (19,5%) e 
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mais mulheres vivendo em união consensual (8,6%) do que homens, que aparecem com 2,9%, 

nas duas últimas situações. 

Refletindo sobre o significado sociológico da família, Bourdieu lembra que “[...] 

família é apenas uma palavra, mas uma palavra de ordem, ou melhor, de uma categoria, 

princípio coletivo de construção da realidade coletiva” e, no mundo social, “[...] as palavras 

criam as coisas, já que criam o consenso e o sentido das coisas, o senso comum, a doxa aceita 

por todos como dada” (2007a, p. 126-127). A família é, assim, um arbitrário social 

naturalizado, condição esta esquecida para que a própria família passe a existir:  

[...] para que essa realidade que chamamos família seja possível, é preciso 

que se encontrem reunidas condições sociais que nada têm de universal e 

que, em todo caso, não são distribuídas de maneira uniforme [...] a família, 

em sua definição legítima, é um privilégio instituído como norma universal. 

Privilégio de fato que implica um privilégio simbólico: o de ser como se 

deve, dentro da norma, portanto, de obter um lucro simbólico da 

normalidade. [...] 

Esse privilégio é, no concreto, uma das principais condições de acumulação 

e de transmissão de privilégios, econômicos, culturais, simbólicos. [...] Ela é 

um dos lugares por excelência de acumulação de capital sob seus diferentes 

tipos, e de sua transmissão entre as gerações: [...] ela é o sujeito principal das 

estratégias de reprodução (BOURDIEU, 2007a, p. 130-131). 

Podemos observar na Tabela 2.11 uma manifestação das estratégias de acumulação e 

transmissão de capital que o senso prático dos agentes desenvolve pela via do casamento.  

Tabela 2.11 - Participantes do Questionário e do PCM: profissão ou ocupação principal 

do cônjuge 

Profissão/ocupação principal % 

Professor 58 

Profissional liberal (agrônomo, engenheiro; dentista, médico; físico, químico; administrador de empresa, 

contabilista) 

 

14 

Servidor público 8 

Comerciante, empresário 6 

Outros (artesão, autônomo, técnico de enfermagem, juiz de direito, policial militar, pastor, jornalista) 14 

Total 100 
Fonte: Questionário 

Observação: Consideramos apenas os sujeitos que se declaram casados ou que vivem em união consensual. 

A análise da tabela mostra a tendência dos professores a se associar a parceiros do 

próprio meio, com qualificações semelhantes às suas. Assim, do total de docentes que 

declararam ter cônjuge ou companheiro(a), mais da metade tem como parceiro (a) um(a) 

professor(a) e esses(as) parceiros(as), em parte significativa, são pós-graduados(as) ou têm 

educação superior. 

Quanto ao nível de instrução dos cônjuges ou companheiros(as), constatamos que 44% 

desses(as) professores(as) têm cônjuge ou companheiro(a) com nível de pós-graduação – 
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mestrado (24%), doutorado (14%) e pós-doutorado (6%); 42% declaram cônjuges ou 

companheiros(as) com ensino superior completo e apenas 6% dos cônjuges ou 

companheiros(as) apresentam nível de educação básica. 

Discriminando os dados pelo pertencimento dos sujeitos à Dimensão Pedagógica ou à 

Dimensão Específica, observamos ser a escolaridade dos cônjuges ou companheiros(as) dos 

pertencentes à Dimensão Específica das licenciaturas mais alta do que a dos cônjuges ou 

companheiros(as) dos sujeitos da Dimensão Pedagógica: 100% dos cônjuges da Dimensão 

Específica têm ensino superior, enquanto esse índice é de 80% entre os sujeitos da Dimensão 

Pedagógica. 

Com vistas, ainda, a compor o perfil socioeconômico dos participantes, indagamos 

sobre sua posição econômica no núcleo familiar, número de filhos ou dependentes 

econômicos, faixa de renda individual e familiar, nível de comprometimento da renda, 

condições de moradia. Sobre sua posição econômica no núcleo familiar, encontramos 43,8% 

que se declaram como o principal provedor da família; 42,5% são provedores colaboradores e 

apenas 13,7% se declaram não-provedores.  

Considerando o número de filhos e dependentes que sustentam, os professores são 

bem diferentes dos seus pais: 33,8% não têm filhos; 17,5% têm um filho; 38,8% têm de dois a 

três filhos; 10%, de quatro a cinco filhos.  Dos entrevistados com filhos, 75,4% declaram que 

todos os filhos são seus dependentes econômicos, 22,6% informam que parte dos filhos é 

dependente deles e apenas 1,8% dizem ter filhos que não são seus dependentes econômicos. 

Além disso, 22,5% dos docentes afirmam ter outros dependentes econômicos na família, que 

não seus filhos. 

Essas condições materiais e simbólicas dos professores e suas famílias têm 

repercussões, prolongamentos na realização dos gostos e estilos de vida por eles escolhidos – 

e que, conforme Bourdieu, os escolheram também – com base no princípio “de práticas 

ajustadas às regularidades inerentes a uma condição”. (BOURDIEU, 2007b, p. 166; 2003c, p. 

63). No tópico 2.6, buscaremos explicitar os condicionantes desses gostos e estilos de vida 

dos professores de licenciatura, sob os aspectos da renda, das condições de moradia e do 

consumo de bens materiais e bens simbólicos. Antes, porém, analisaremos as condições de 

formação escolar e profissional dos participantes, bem como alguns indicadores de sua prática 

social no campo acadêmico, importantes referentes de seus habitus docentes. 
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2.3.3 Formação escolar: os professores como estudantes da educação básica 

 Bourdieu mostrou que a escola, juntamente com a família, tem papel central no 

destino social dos estudantes, funcionando ambas como “dois mercados” onde se forma o 

valor atribuído às competências neles e por eles constituídas, pela via das sanções positivas ou 

negativas, que reforçam ou desencorajam as atitudes desejáveis ou não. Nas palavras de 

Bourdieu:   

[...] a aquisição da competência cultural é inseparável da aquisição insensível 

de um senso da aplicação dos investimentos culturais que, sendo o produto 

do ajuste às possibilidades objetivas de valorização da competência, 

favorece o ajuste antecipado a tais possibilidades e que, por sua vez, torna-se 

uma dimensão relacionada com a cultura, próxima ou distante, desenvolta ou 

reverenciosa, mundana ou escolar, ou seja, forma incorporada da relação 

objetiva entre os espaços da aquisição e o „núcleo dos valores culturais‟. 

(BOURDIEU, 2007b, p. 82). 

Procuramos, assim, levantar as principais características da vida escolar dos 

professores, onde adquiriram parte importante do seu capital cultural, isto é, das competências 

de que se dotaram e do “senso de aplicação” dos investimentos culturais que os tornaram 

aptos, adequados a escolher seu destino de professores universitários. 

Observamos que 41,3% dos sujeitos não frequentaram a pré-escola, o que se torna 

compreensível tendo em vista a procedência de parte importante dos sujeitos, isto é, alguma 

cidade do interior do Estado, onde era rara a existência de pré-escolas; 33,7% estudaram em 

pré-escolas públicas urbanas e 23,7% foram alunos de pré-escolas privadas urbanas (nos dois 

casos, pré-escolas de Teresina, ou de outra capital, ou do interior do Piauí ou de outro estado). 

Apenas 1,3% dos professores tiveram acesso à pré-escola em área rural. Assim, temos 58,7% 

de docentes que tiveram acesso à pré-escola.  

Em relação às séries iniciais do ensino fundamental, 72,5% dos professores cursaram-

nas em escolas públicas urbanas e 21,3%, em escolas privadas urbanas (de Teresina, de outra 

capital ou do interior do Piauí ou de outro estado); a minoria (6,3%) cursou-as em escola 

rural. Nas séries finais do ensino fundamental, diminui a participação da escola pública 

urbana, de capital ou interior de estado, para 65% dos sujeitos e aumenta a da escola privada 

urbana, de capital ou interior de estado, para 31,3% dos docentes; apenas 3,8% cursaram essas 

séries em escola rural. 

Quanto ao ensino médio, 60% dos professores o cursaram em escola pública, urbana, 

de capital ou interior de estado, e 38,8% fizeram o ensino médio em escola privada urbana, de 
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capital ou interior de estado. Perguntamos aos professores sobre o tipo de curso de ensino 

médio que haviam frequentado. Do total de sujeitos pesquisados, 68,7% declararam haver 

frequentado o curso científico ou o curso de 2º. grau ou o ensino médio. Considerando os 

subgrupos, os docentes da Dimensão Pedagógica fizeram os antigos ensino científico, 2º. grau 

ou o atual ensino médio na proporção de 63%; 20% haviam cursado o ensino normal, 13,3%, 

o ensino profissionalizante e 3,3%, o curso de habilitação básica
107

. Os professores da 

Dimensão Específica se concentraram na proporção de 72% nos antigos cursos científico, 2º. 

grau ou no atual ensino médio; de 16% no ensino profissionalizante;10% fizeram o curso 

normal e 2% prestaram exames supletivos.  

Detectamos, ainda, quanto ao ensino médio cursado, uma diferença entre os dois 

subgrupos, porque uma fração significativa de docentes da Dimensão Específica (42%) 

cursou seu ensino médio em escolas privadas, enquanto no subgrupo da Dimensão 

Pedagógica essa proporção é menor (30%), dado importante para compor o quadro que 

tentamos desenhar, pois a condição de aluno de escola privada pode significar uma 

escolarização mais estável e provida de conteúdos cognitivos em comparação com a escola 

pública que, sobretudo nas últimas décadas, reconhecidamente, tem funcionando de modo 

precário, salvo algumas exceções. 

Percebemos que, já no nível médio, começa a se esboçar uma diferenciação entre os 

dois subgrupos quanto aos tipos de curso de que são portadores os docentes. No subgrupo da 

Dimensão Pedagógica, a proporção dos que cursaram a escola normal é o dobro dos que a 

cursaram no subgrupo da Dimensão Específica e, neste, a maior concentração é dos que 

fizeram o ensino médio atual, o ensino científico ou o ensino de 2º. grau.  Nesse momento do 

percurso escolar, os futuros professores começam a construir sua identificação com as áreas 

de conhecimento a que se dedicarão mais tarde.  

Uma perspectiva abrangente do movimento realizado pelo professores, enquanto 

estudantes da educação básica, revela uma trajetória que vai das séries iniciais do ensino 

fundamental público, do interior, para a escola de ensino médio privada, da capital, seja a do 

Piauí ou a de outro estado, à medida que vão escalando a pirâmide educacional. Esses 

deslocamentos são reveladores dos investimentos das famílias dos estudantes em capital 

escolar. Podemos observar esses movimentos do interior para a capital e da escola pública 

para a escola privada na leitura vertical das colunas da Tabela 2.12: 

                                                 
107

Habilitação básica foi a saída legal para o fracassado projeto de profissionalização do ensino de 2º. grau (atual 

ensino médio), prevista pela Lei 7.044/1986. 
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Tabela 2.12 - Participantes do Questionário e do PCM: frequência à escola básica 

(interior/capital e escola pública/escola privada)  

Nível escolar 

 

Do interior para a capital (%) 

Da escola pública para a 

escola privada (%) 

Interior Capital Pública Privada 

Ensino fundamental: séries iniciais 43,7 56,2 72,0 21.3 

Ensino fundamental: séries finais 30,0 70,0 65,0 31,3 

Ensino médio* 18,7 80,0 60,0 38,8 
Fonte: Questionário 
*1,3% dos sujeitos prestaram exames supletivos.  

Sobre o deslocamento do interior para a capital, Bourdieu, referindo-se ao caso 

francês, lembra que “[...] a capital é, sem jogo de palavras, [...] o lugar do capital, isto é, o 

lugar do espaço físico onde se encontram concentrados os pólos positivos de todos os campos 

e a maior parte dos agentes que ocupam essas posições dominantes [...]” (2003a, p.162). 

Guardadas as distâncias, a vinda para a Capital do Estado, em busca dos agentes e instituições 

detentoras do capital nas suas diversas formas, representa uma estratégia das famílias dos 

então estudantes do interior para melhor posicionar-se no campo social. Registramos, 

também, na escolarização de nível médio, outra distinção no percurso escolar entre os dois 

subgrupos, pois existe uma maioria de professores da Dimensão Específica em relação aos da 

Dimensão Pedagógica que estudou em escola privada, cujas famílias, possivelmente, 

apostaram na maior estabilidade de funcionamento dessa.  

Além dos deslocamentos realizados na vida escolar, de escolas de cidades do interior 

para a capital e de escolas públicas para as escolas privadas, identificamos também que todos 

os professores das licenciaturas concluíram o ensino fundamental e cursaram o ensino médio 

em escolas urbanas, seja do interior ou da capital, confirmando o que diz Hasenbalg (2003), 

citado, sobre a importância da urbanização e da expansão do sistema de ensino como meios 

importantes de distribuição de capital cultural. 

Outro aspecto relevante da vida escolar na educação básica, interveniente nos 

processos de acumulação de capital e incorporação de habitus adequados às dinâmicas de 

funcionamento do campo acadêmico, diz respeito à idade de ingresso na escola. Indicadores 

temporais, segundo Setton (1999), apontam o sentido das trajetórias sociais e acadêmicas, no 

nosso caso, dos professores, a quem indagamos, enquanto estudantes da educação básica, a 

idade do ingresso nos ensinos fundamental e médio. Tais dados servem também para 

dimensionar tendências de mobilidade, dificuldades ou vantagens que os alunos encontram no 

percurso acadêmico, variáveis essas que se tornam significantes quando associadas a 

referentes objetivos como o capital econômico e cultural. 
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A grande maioria dos participantes da pesquisa (95%) declarou ter ingressado na série 

inicial do ensino fundamental em idade própria, ou antes da idade própria, e apenas 5% 

ingressaram acima dessa idade. Considerando as quatro séries finais do ensino fundamental, 

os que declararam ter ingressado na 5ª. série, na idade própria ou antes da idade própria, 

também são a maioria (87,5%) e 12,5% afirmaram ter ingressado acima da idade. Em relação 

ao ingresso no ensino médio, também é alta a proporção dos que ingressaram na idade 

prevista ou antes dela (86,3%) e somente 12,5% afirmaram ter ingressado acima dessa idade. 

Apenas 1,2% dos sujeitos informaram haver prestado exames supletivos. 

Podemos, então, considerar que são traços marcantes da escolaridade básica do grupo 

um alto índice de frequência regular à escola, em idade própria, sendo uma escola urbana, 

mais pública, no nível fundamental, e mais privada, no nível médio, refletindo os 

investimentos da família em capital escolar.  

Conforme Tardif (2002), a trajetória pré-profissional dos professores, ainda como 

alunos, contribui com uma parte significativa do que eles sabem sobre o ensinar tendo em 

vista sua longa imersão como aluno no local onde vai trabalhar, quando iniciam seu processo 

de aquisição de habitus profissionais
108

. Nesse percurso, os futuros docentes começam a 

aquisição das disposições necessárias, isto é, incorporam os habitus adequados a prosseguir 

na carreira escolar e chegar à condição de agentes do campo acadêmico, como professores e 

pesquisadores.  

2.3.4 Formação superior: percursos na graduação e incorporação de habitus docentes 

A formação em nível superior dos docentes em análise deu-se para 88,8% em curso de 

licenciatura
109

 e, para 11,2%, em curso de bacharelado. Dentre os portadores de licenciatura, 
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Segundo Tardif, “Essa imersão se expressa em toda uma bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças, de 

representações e de certezas sobre a prática docente. Ora, o que se sabe hoje é que esse legado da socialização 

escolar permanece forte e estável através do tempo [...] Os alunos passam através da formação inicial para o 

magistério sem modificar substancialmente suas crenças anteriores a respeito do ensino. [...] quando começam a 

ensinar, são essas mesmas crenças e maneiras de fazer que reativam para solucionar seus problemas profissionais 

[...]” (2002, p. 68-69). O habitus profissional, para Perrenoud (2001), corresponderia às rotinas ou improvisações 

regradas, não totalmente conscientes, que os professores utilizam na sua ação pedagógica para enfrentar as 

urgências do trabalho docente, nos momentos necessários. 

109
O fato de que a maioria dos professores, sujeitos desta pesquisa, é de portadores de licenciatura coloca-nos 

diante da contradição que consiste em, sendo a maior parte de licenciados, ainda haver problemas na prática 

desses formadores de professores. Teoricamente, esse título seria uma garantia de que não haveria problemas 

nesse campo, tanto é que os estudos de pedagogia universitária que tratam da formação do professor 

universitário problematizam a docência dos professores-bacharéis, que podem, legalmente, assumir sala de aula 

no ensino superior sem ter tido formação pedagógica. Ocorre que essa distinção entre licenciatura e bacharelado 

tem sido mais formal do que real, prevalecendo na prática das instituições formadoras o modelo do bacharelado 

a que se acrescentam as disciplinas de formação pedagógica, como um apêndice, sem maiores cuidados para 
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91,5% adquiriram o título em instituição pública e, destes, 73,8% o obtiveram na própria 

Instituição onde trabalham, a Ufpi; 26,1% foram diplomados em outra instituição pública e 

8,4%, em instituições privadas. Dentre os portadores de curso de bacharelado, 55,5% são 

formados na própria Ufpi; 11,1% têm bacharelado em outra instituição pública; 11,1% são 

formados em instituição privada e 22,2% adquiriram o título de bacharel em outro país. 

Vemos, assim, que a grande maioria dos professores das licenciaturas é formada em 

instituições públicas e que, somados licenciados e bacharéis, 66,2% são graduados pela 

própria Ufpi. 

Parte dos professores buscou ainda outra graduação e uma pequena parte acrescentou 

uma terceira a seu currículo, em um nítido movimento de acumulação de diplomas, isto é, de 

títulos da bolsa de valores escolar, com vistas ao aumento do capital cultural. Assim, do total 

de participantes, 23,7% declararam ter outro curso superior, seja licenciatura ou bacharelado, 

e 3,7% afirmaram ter a terceira graduação. 

Essa tendência ao acúmulo de títulos de graduação tem se mostrado cada vez mais 

comum entre os estudantes de humanidades, de modo geral, e de licenciaturas, em particular, 

tendo em vista, de um lado, a grave desvalorização desses títulos no mercado e, de outro, a 

instabilidade da economia globalizada e dos empregos, de forma que ter mais de um diploma 

de nível superior parece obedecer a uma estratégia de sobrevivência em um mercado de 

trabalho incerto. 

Uma questão que se sobressai com relação às graduações dos professores, incidente 

sobre o momento em que estão na condição de estudantes universitários, diz respeito à 

classificação e hierarquização dissimulada dos cursos universitários, segundo a origem social 

dos alunos e as expectativas de valorização social da profissão que abraçam, fenômeno que 

parece vir reforçar as outras hierarquizações que deprimem as licenciaturas, a que nos 

referimos ao longo deste trabalho. 

Utilizando conceitos bourdieusianos, Setton (1999) pesquisou sobre a divisão interna e 

hierarquização do campo universitário, que ocorre de forma velada, com estudantes dos 

cursos de humanidades da Universidade de São Paulo (USP).  A autora propôs, com base em 

indicadores como a origem social e trajetória acadêmica dos alunos, renda familiar, ocupação 

                                                                                                                                                         
torná-las orgânicas ao currículo dos cursos. No presente estudo, assumimos que as licenciaturas participam do 

problema da formação do professor na mesma medida dos bacharelados. Não devemos esquecer que os 

formadores – sejam as instituições, sejam os professores – de uns e outros são os mesmos e suas práticas de 

formação incidem da mesma forma sobre licenciandos e bacharelandos. 
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e instrução paterna e materna, conhecimento de idiomas estrangeiros, além de outras variáveis 

de tempo, uma classificação dos cursos conforme a variação dos capitais econômicos, sociais 

e culturais dos discentes de cada curso. Isso porque, para a autora, o lugar ocupado por 

determinado aluno (ou sua origem social) na geografia do campo universitário é definido “[...] 

segundo a posição que esse mesmo aluno ocupa nos diferentes campos ou fontes de poder 

social. Isto é, as posições serão definidas de acordo com o volume e a composição de capital 

(econômico, cultural e social) que cada um deles adquiriu e/ou incorporou” (SETTON, 1999, 

p. 453). 

Para chegar a identificar “[...] uma expressiva divisão interna entre os cursos e 

expectativas de carreira, divisão essa que reflete as distintas oportunidades educacionais em 

uma sociedade de classe” (1999, p. 453), Setton estabeleceu três classes de cursos
110

, partindo 

do exame dos indicadores levantados junto aos alunos: os seletos, os intermediários e os 

populares (1999, p. 454). Os cursos seletos corresponderiam àqueles cuja clientela dispunha 

de alto volume de capital econômico, social e cultural, bem como não havia sofrido 

interrupções na sua trajetória educacional, ou seja, estudantes que haviam tido uma retaguarda 

familiar que assegurou sua permanência na escola; os cursos intermediários seriam aqueles 

cujos alunos apresentaram volume e composição de capital econômico, social e cultural em 

níveis pouco distintivos, medianos, podendo ter um ou outro tipo de capital mais alto; já os 

cursos populares seriam aqueles cujos estudantes apresentavam baixa concentração nos 

indicadores econômicos, sociais e acadêmicos. Os cursos de formação de professores estariam 

entre estes, sobre os quais destacamos, ainda, a análise da autora: 

[...] os cursos populares são os que oferecem baixas expectativas de 

profissionalização, já que levam a carreiras pouco valorizadas no mercado de 

trabalho. Com expectativas de baixos salários e estreitas oportunidades de 

empregabilidade em postos de prestígio, os estudantes desses cursos 

possuem uma característica em comum: são os mais habilitados a se dedicar 

ao magistério, carreira com baixo status social [...] (SETTON, 1999, p. 469). 

Embora haja uma distância da realidade da Universidade de São Paulo (USP), da 

passada década de 90, para a nossa realidade, hoje, cremos que o essencial do que afirma 

Setton permanece válido para os dias atuais, em um dos mais periféricos estados brasileiros. 

Consideramos que essa avaliação social dissimulada, que corre no interior dos campi 

universitários, é um traço constituidor dos habitus profissionais que o futuro docente 

desenvolverá e reproduzirá no seu exercício.   
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Setton (1999, p. 454) adverte que tal classificação tem um “caráter exploratório, para compreender uma 

realidade heterogênea e complexa”. 
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Como são os professores como estudantes universitários? Quais as suas experiências 

como alunos do ensino superior, isto é, com os capitais com que chegam à universidade, quais 

são seus investimentos com vistas a aumentá-los? 

Perguntamos a todos os docentes sobre sua participação, como alunos, em diversos 

programas para universitários (bolsa-trabalho, monitoria, iniciação científica, pesquisa, 

extensão) e em atividades de participação política típica dos estudantes (participação em 

Centro Acadêmico, Diretório Central dos Estudantes, União Nacional dos Estudantes ou outro 

e participação em colegiados da universidade). As respostas do total de participantes, bem 

como dos subgrupos, estão apresentadas na Tabela 2.13: 

Tabela 2.13 - Participantes do Questionário e do PCM: experiências como aluno de 

curso superior 

Tipo de experiência Dimensão Pedagógica (%) Dimensão Específica (%) Total (%) 

Monitoria 33,3 62,0 51,2 

Movimento estudantil 43,3 50,0 47,5 

Extensão 33,3 24,0 27,5 

Representante em colegiados 30,0 26,0 27,5 

Iniciação científica* 33,3 22,0 26,2 

Pesquisa* 30,0 16,0 21,2 

Bolsa-trabalho 13,3 24,0 20,0 

Outra 20,0 14,0 16,2 
Fonte: Questionário 

 *Registramos certa ambiguidade no uso dessas expressões. Alguns as utilizam como sinônimos, outros as diferenciam, podendo a iniciação 

científica envolver um seminário sobre pesquisa, pesquisa como trabalho escolar, participações em pesquisas de professores, por exemplo. 
Nesta tabela, optamos por deixar o dado como foi captado. 

Considerando o total do grupo, obtivemos que a atividade com o maior número de 

docentes participantes foi monitoria, com 51,2%, o que sugere que essa atividade, em que o 

estudante participa mais intensamente das atividades do professor universitário, tem uma 

relevância na estruturação de habitus dos futuros professores formadores. A segunda 

atividade com maior proporção de participação são os movimentos estudantis (47,5%). As 

demais tiveram índices de participação em torno de 25%, conforme detalhado na tabela.  

 Discriminando os dados por subgrupo, e comparando esses subgrupos, observamos 

que os docentes da Dimensão Pedagógica, como acadêmicos, participaram mais das 

experiências de iniciação científica, pesquisa, extensão e de representação em colegiados. Os 

docentes da Dimensão Específica, na mesma condição, participaram mais do que seus colegas 

da Dimensão Pedagógica em atividades de monitoria, do movimento estudantil e de 

programas de bolsa-trabalho. As razões da participação dos estudantes nos programas 

acadêmicos elencados não ter sido tão alta quanto na monitoria podem estar ligadas ao fato de 

que precisavam trabalhar para suprir suas necessidades de sobrevivência, tendo em vista o 

baixo volume de capital econômico que traziam, como também podem derivar do fato de a 
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instituição onde se formaram não ter oferecido muitas oportunidades de engajamento de 

alunos em seus programas. Em quaisquer dos casos, o futuro professor formador dispôs de 

pouco tempo e condições para enriquecer seu capital cultural pela via das atividades 

acadêmicas.  

Investigando a participação dos docentes como universitários, sob o aspecto da divisão 

por gênero, constatamos que, proporcionalmente, mais homens participaram das experiências 

de monitoria, pesquisa e iniciação científica, verificando-se nas três categorias uma diferença 

em torno de 10% favorável ao gênero masculino; as mulheres participaram mais do que os 

homens apenas na militância estudantil, havendo uma diferença de 15% em relação à 

intensidade da militância masculina. 

No que respeita aos investimentos dos docentes pesquisados em cursos de pós-

graduação, encontramos 47,5% com curso de especialização (pós-graduação lato sensu) ou 

aperfeiçoamento; 92,5%, a grande maioria, portadora do título de mestre; 50% com título de 

doutor e 8,8% com estágio de pós-doutorado concluído. 

Interrompemos aqui a exposição sobre a trajetória escolar dos sujeitos para retomá-la à 

frente, considerando que a pós-graduação é um processo de desenvolvimento profissional, 

que, no caso dos professores, ao menos para a maioria, ocorreu quando já exerciam a 

profissão de professor universitário.  

2.4 A iniciação como docentes: as condições de ingresso na profissão 

Indício importante das condições sociais em que se constituíram os futuros formadores 

de professores é a constatação de que quase a metade dos pesquisados (47,5%) exerceram 

alguma atividade remunerada antes de ingressarem na profissão docente. Entre os que 

trabalharam em outra atividade antes de ser professor, 34,2% tinham menos de 18 anos de 

idade e 63,1% tinham entre 18 e 25 anos de idade. Esses dados ratificam que uma parte 

importante dos professores tem origem social nas classes populares. Devemos lembrar que 

abaixo dos 18 anos de idade, normalmente, o adolescente está no ensino médio e entre os 18 e 

os 25 anos costuma ser a faixa de idade em que o jovem está cursando o ensino superior, de 

modo que é possível supor que a proporção de 46,2% dos professores pesquisados, em algum 

período entre a adolescência e a condição de adulto jovem, levou os estudos junto com o 

trabalho, o que costuma significar desvio de tempo e energias dos estudos para o trabalho, 

sacrificando a formação básica e a universitária. 
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Focalizando os subgrupos pela idade com que ingressaram no magistério, registramos 

algumas diferenças dignas de nota. Na Tabela 2.14, detalhamos as faixas etárias em que os 

participantes foram recrutados para o magistério: 

Tabela 2.14 - Participantes do Questionário e do PCM: idade com que começou a 

trabalhar como professor (atividade remunerada) 

Faixa de idade 
D. Pedagógica  D. Específica  Total  

(%) % Acumulado % % Acumulado % % Acumulado 

Menos de 16 anos 3,3 3,3 4,0 4,0 3,7 3,7 

Entre 16 até 18 anos 23,3 26,6 6,0 10,0 12,5 16,2 

Entre 18 até 21 anos 30,0 56,6 30,0 40,0 30,0 46,2 

Mais de 21 até 25 anos 26,7 83,3 22,0 62,0 23,8 70,0 

Acima de 25 anos 16,7 100,0 38,0 100,0 30,0 100,0 
Fonte: Questionário 

Conforme observamos na tabela, o ingresso na atividade de professor por faixas 

etárias se deu da seguinte forma: 16,2% começaram a trabalhar com menos de 18 anos. 

Somados a esses os que começaram a trabalhar como professor na faixa de idade entre 18 e 21 

anos, esse índice atinge 46,2% do total do grupo. Esses índices sugerem que quase a metade 

do grupo começou a trabalhar como professor antes de concluir sua licenciatura. 

Ao discriminarmos esses dados, percebemos que o subgrupo da Dimensão Pedagógica 

das licenciaturas teve experiência docente mais precoce do que o subgrupo da Dimensão 

Específica, com 26,6% dos sujeitos declarando ter começado a trabalhar como docentes com 

menos de 18 anos. Se somarmos a esses os que começaram a trabalhar com idade entre 18 e 

21 anos, esse índice se eleva a 56,6%. No subgrupo da Dimensão Específica essas proporções, 

respectivamente, são: 10% para a faixa com menos de 18 anos e 40% para a faixa até 21 anos. 

Por outro lado, o subgrupo da Dimensão Pedagógica tem menos sujeitos iniciando-se na 

profissão mais tarde, acima dos 25 anos de idade (16,7%), e o segundo subgrupo tem mais 

docentes nessa condição, pois 38% só iniciaram como professor após os 25 anos, conforme 

evidenciamos na Tabela 2.14. Esses dados reforçam os indícios da precocidade da experiência 

docente, presente nos dois subgrupos, mas de forma mais acentuada no subgrupo da 

Dimensão Pedagógica.  

Outro aspecto que levantamos como possível diferenciador entre os dois subgrupos 

relaciona-se ao fato de os docentes da Dimensão Pedagógica serem, majoritariamente, 

mulheres, em parte, oriundas da escola normal e da graduação em Pedagogia, cursos que têm 

sido historicamente loci de segregação do gênero feminino, mais precisamente, das mulheres 

de camadas populares que conseguem ascender aos ensinos médio e superior. Tal condição 
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leva-as mais cedo ao mercado de trabalho, enfrentando condições mais árduas que outros 

segmentos para ingressar na carreira docente. 

Investigando a divisão por gênero, notamos que, quanto à idade de ingresso no 

mercado de trabalho, antes de se tornar professor, há mais precocidade entre os homens na 

faixa de 16 até 18 anos de idade: 29,4% deles começaram a trabalhar com menos de 18 anos, 

enquanto essa condição atingiu 6,5% das mulheres. No entanto, na faixa dos 18 aos 21 anos, 

32,6% de mulheres trabalhavam e os homens nessas mesmas condições eram 26,4%.  

Considerando o ingresso no trabalho já como professor, as mulheres são recrutadas 

mais precocemente. No grupo pesquisado, 23,9% delas começaram a trabalhar como 

professoras na faixa de 16 até os 18 anos, enquanto a proporção dos homens que assumiram 

essa condição era de 5,8%. Quer dizer, essas mulheres, entre todos os participantes desta 

pesquisa, cuja maioria cursou uma licenciatura, ou seja, uma graduação do tipo “popular” 

(SETTON, 1999), estando relacionada essa propriedade à condição social do estudante – 

baixo capital econômico, cultural e social –, formam um segmento que se iniciou na profissão 

docente de modo mais desfavorecido, ou mais desprovido de capitais de todas as espécies. Tal 

condição, que se sobrepõe às demais divisões no interior dos espaços socioacadêmicos em 

análise, acreditamos, tem efeitos no subcampo da formação de professores, estando ligada à 

constituição do magistério como profissão feminina, no Brasil (HYPOLITO, 1997). 

No intuito de melhor caracterizar as condições em que os formadores de professores 

ingressaram na profissão docente, solicitamos que os sujeitos apontassem, em uma lista 

apresentada, a principal razão por que ingressaram na profissão de professor. As respostas 

estão discriminadas na Tabela 2.15:  

Tabela 2.15 - Participantes do Questionário e do PCM: razão por que ingressou no 

magistério 

Razão do ingresso no magistério 
Dimensão 

Pedagógica 

(%) 

Específica 

(%) 

Era uma aspiração ser professor 50,0 54,0 

Influência familiar/de outros (pai, mãe, tio, avós, amigos, professor, cônjuge) 26,7 16,0 

Necessidade financeira; por considerar a profissão de acesso rápido ao emprego 13,3 12,0 

Teve experiência prévia e gostou da docência 3,3 8,0 

Não aprovação no vestibular desejado; falta de opção por inexistência do curso desejado 6,7 2,0 

Outra razão 0,0 8,0 

Total 100,0 100,0 
Fonte: Questionário 

Como vemos, as principais razões apontadas pelos professores dos dois subgrupos 

para ingressarem no magistério apresentam-se em ordem muito semelhante, com diferenças e 
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similaridades nas proporções das respostas de cada subgrupo: na primeira mais indicada (era 

uma aspiração ser professor), os subgrupos se aproximam; na segunda (influência familiar e 

de outros) os subgrupos se diferenciam, com mais docentes da Dimensão Pedagógica 

creditando sua escolha à influência familiar;  na terceira razão mais indicada (necessidade 

financeira e por considerar profissão de acesso rápido ao emprego), os subgrupos voltam a 

se aproximar, mostrando que há certa similaridade entre eles e indicando que partilham 

posições e trajetórias sociais semelhantes. Não é de estranhar, pois, que uma proporção alta de 

sujeitos dos dois subgrupos atribua sua atual condição de professor universitário a uma 

“aspiração” e que uma proporção relativamente mais baixa deles (20% do primeiro subgrupo 

e 14% do segundo subgrupo) credite sua posição atual à crueza de necessidades práticas, tão 

básicas quanto a necessidade financeira, a necessidade de acesso rápido ao emprego, a não 

aprovação no vestibular para o curso que realmente desejava ou a pura e simples falta de 

opção, por não existir, na cidade, o curso que gostaria de fazer.  

A palavra aspiração, conforme o Dicionário Houaiss (2001) significa “desejo 

profundo de atingir uma meta material ou espiritual; sonho, ambição”. Quando afirmamos que 

aquela posição ou meta alcançada na vida era uma aspiração, estamos dizendo que não 

chegamos lá por acaso, que não abrimos mão de nossa crença na autonomia, que 

desenvolvemos estratégias para atingir aquela meta. Essa palavra não tem o mesmo sentido de 

vocação. De certa forma, até se contrapõe a esta, entendida como inclinação natural do 

sujeito, que apenas se submeteria a um chamamento
111

. Contudo, existem estreitas ligações 

entre aspiração e vocação, conforme podemos ver em Bourdieu, quando discute a noção de 

vocação.  

No debate sobre a ideia de vocação, Bourdieu explica-a como “[...] harmonia 

preestabelecida entre as posições oferecidas pelo campo e os que assumiram tais posições” 

(1999, p. 201). Para esse autor, a vocação seria, então, 

[...] mera transfiguração ideológica da relação que se estabelece 

objetivamente entre uma categoria de agentes e um estado da demanda 

objetiva, ou melhor, do mercado de trabalho, e que se concretiza através de 

uma carreira por intermédio do sistema de disposições produzidas pela 

interiorização de um tipo determinado de condições objetivas envolvendo 

um tipo determinado de oportunidades objetivas (BOURDIEU, 1999, p. 

201). 

                                                 
111

Associamos esse dado ao termo vocação tendo em vista ter sido este um dos itens que constituíram o conteúdo 

captado da representação social sobre formação de professores dos sujeitos da pesquisa. Chama a atenção o grau 

de rejeição ao sentido atribuído a esse signo pelos formadores da Dimensão Pedagógica e a relativa positividade 

atribuída ao mesmo termo pelos formadores da Dimensão Específica, sem colocá-lo, entretanto, como elemento 

central nos mapas da representação social em análise, que serão apresentados no próximo capítulo. 
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A aspiração por ser professor a que a maioria dos sujeitos invoca como explicação 

para serem o que são, resultaria, então, de habitus, “[...] princípio inconsciente de sua relação 

prática com suas possibilidades individuais e com as possibilidades objetivamente vinculadas 

à sua classe social [...] ”(1999, p. 201). Os habitus, resultantes da interiorização pelos sujeitos 

das estruturas objetivas existentes, desde sua origem e ao longo de sua trajetória, é que 

promovem um encontro do “futuro objetivo e das esperanças subjetivas”, capazes de orientar 

práticas e carreiras “objetivamente ajustadas às estruturas objetivas”, nas palavras de 

Bourdieu (1999, p. 201-202). Haveria, assim, na “escolha” da profissão o efeito de um senso 

prático, por meio do qual os agentes ajustam suas aspirações às suas possibilidades objetivas 

de realização (BOURDIEU, 2007b, p. 104). Por conseguinte, não é por acaso que a ideia de 

ter ingressado na profissão de professor por aspiração aparece como o motivo mais invocado 

do ingresso na carreira docente pelos sujeitos dos dois subgrupos. Trata-se de uma “afinação”, 

um encontro entre vocação, aspiração e condições objetivas de sua realização, regidos pelo 

senso prático dos agentes.  Essa reflexão tem prolongamentos na discussão sobre o conteúdo 

da representação social dos formadores sobre o objeto formação de professores, como 

veremos no próximo capítulo.  

2.4.1 Antes do ingresso na Ufpi 

Explorando as condições de formação dos habitus docentes dos professores, antes de 

terem ingresso como agentes do campo acadêmico, perguntamos-lhes qual havia sido sua 

primeira experiência como professor, antes de ser docente do ensino superior. A maioria dos 

sujeitos (56,3%) teve sua primeira experiência docente como professor da educação básica. 

Discriminando o total de participantes por subgrupos, encontramos que o subgrupo da 

Dimensão Pedagógica das licenciaturas exerceu a docência na educação básica em proporções 

maiores do que o subgrupo da Dimensão Específica: enquanto o primeiro teve 70% de 

sujeitos com essa experiência, o segundo teve 48% com a mesma experiência. 

Na trajetória profissional, afirma Tardif, quando os professores ingressam em uma 

carreira, qualquer que seja seu grau de estabilidade ou sua identidade, eles vão desenvolvendo 

seus saberes, realizando sua integração na ocupação e sua socialização na subcultura que a 

caracteriza (2002, p. 79), continuando na carreira seu processo formativo, que é de longa 

duração. Por conseguinte, a trajetória profissional descrita pelos sujeitos, antes do ingresso na 

Ufpi, deve ser considerada como importante referente da constituição dos habitus 

profissionais dos professores universitários, pois é possível que a variedade e quantidade das 
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experiências em todos os níveis e modalidades de educação formal, que caracteriza 

diferentemente os docentes da Dimensão Pedagógica e os da Dimensão Específica das 

licenciaturas, também tenham contribuído para forjar suas diferentes percepções sobre o 

objeto acerca do qual os interrogamos. 

A experiência docente dos sujeitos das duas Dimensões da formação nas licenciaturas, 

antes do ingresso na Ufpi, está mais detalhada na Tabela 2.16:  

Tabela 2.16 - Participantes do Questionário e do PCM: experiência docente antes de ser 

professor da Ufpi  

Tipo de experiência 
Dimensão 

Pedagógica (%) Específica (%) 

Alfabetizador de adultos 13,3 8,0 

Professor/monitor da educação infantil 16,7 8,0 

Professor do ensino fundamental (séries iniciais) 43,3 28,0 

Professor do ensino fundamental (séries finais) 33,3 46,0 

Professor do ensino médio/profissionalizante 50,0 52,0 

Professor/orientador de EJA 16,7 8,0 

Professor de outra IES 46,7 34,0 

Supervisor/diretor e outros similares 46,7 6,0 
Fonte: Questionário 

Analisando a tabela, percebemos que o conjunto de participantes tem um leque 

variado de experiências docentes, antes de ingressar na Ufpi, desde a alfabetização de adultos, 

passando pelos vários níveis e modalidades de ensino até o exercício de atividades técnico-

pedagógicas. Enquanto alguns docentes da Dimensão Pedagógica das licenciaturas são 

provenientes de escolas normais ou formados em Pedagogia, habilitados a iniciar a vida 

profissional como professores de alfabetização, de educação infantil, das séries iniciais do 

ensino fundamental e como diretores ou supervisores de escolas, a maioria dos sujeitos da 

Dimensão Específica formou-se como professor de disciplinas específicas, dedicando-se, 

portanto, a ensinar uma das disciplinas do currículo da educação básica nas séries finais do 

ensino fundamental e no ensino médio e profissional. É onde se concentram as maiores 

proporções de sujeitos desse subgrupo com esse tipo de experiência docente na educação 

básica. Além disso, registramos que alguns dos docentes desse subgrupo não são licenciados, 

mas bacharéis, que não trazem experiência docente anterior ao ingresso na Ufpi.  

Desse modo, o subgrupo da Dimensão Pedagógica tem, proporcionalmente, mais 

experiência em certos níveis e modalidades de educação formal, que costumam ser mais 

identificados com um ethos pedagógico (alfabetização de adultos, educação infantil, séries 

iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos), sendo maior, também, a 

experiência desse subgrupo como professor do ensino superior, em outras instituições, e de 
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supervisão e direção de escolas. O subgrupo da Dimensão Específica tem experiências mais 

frequentes, em sua atuação anterior ao ingresso como professor da Ufpi, nas séries finais do 

ensino fundamental e no ensino médio e profissionalizante, nos quais prevalece um ethos 

disciplinar, relativo à disciplina específica ministrada; também é menor sua experiência no 

ensino superior, em outras instituições, e muito exígua em direção e supervisão escolar, como 

patenteamos na Tabela 2.16, acima. 

Considerando apenas a experiência docente, na educação básica, dos dois subgrupos, 

encontramos 10% do subgrupo da Dimensão Pedagógica sem prática nesse nível da educação 

formal e 34% do subgrupo da Dimensão Específica nessa mesma condição, o que só reforça 

nosso questionamento sobre a natureza (bacharelesca) da formação ministrada aos 

licenciandos.  

A respeito da socialização profissional do professor licenciado, ou secundário, Charlot 

e Silva mencionam sua identidade com o professor universitário, explicando a origem do que 

designamos acima como ethos disciplinar:  

Por falta de censura entre o ensino superior e o secundário, a questão da 

formação do professor desse setor não era colocada. O professor 

universitário não recebia formação, senão aquela que ministravam os seus 

próprios professores; ao terminar sua formação universitária, recebia uma 

licencia docendi, isto é, uma autorização para ensinar.  Do mesmo modo, o 

estudante do ensino secundário formava-se escutando as aulas dos seus 

docentes e, no fim desses estudos, sabia o que era necessário para ensinar; 

[...] Portanto, não é de se admirar que o professor do ensino secundário 

apresente características iguais às do professor universitário. É a fonte e o 

foco do ato de ensinar e cabe aos alunos acompanharem o seu ensino. Ensina 

uma disciplina. Considera-se um indivíduo livre, a quem compete o direito 

de decidir o que ensinar. [...] Formar-se, por quê? Conhece os conteúdos da 

sua disciplina e, já que ele é o foco do ato escolar, não precisa de pedagogia 

nenhuma (CHARLOT; SILVA, 2010, p. 49). 

 A propósito do que afirmam esses autores, é preciso lembrar que assim têm sido 

formados os futuros licenciados e que os sujeitos que participaram da presente pesquisa 

receberam o mesmo tipo de formação, nas suas licenciaturas e bacharelados.  

2.5 Os formadores de professores em atos: razões práticas no campo acadêmico e no 

subcampo da formação de professores  

Focalizaremos agora o professor formador de professores em plena atividade na Ufpi. 

Provocamos os docentes, por meio do questionário de pesquisa, a se manifestarem na 

condição de agentes do campo acadêmico e, mais precisamente, na condição de agentes do 

subcampo da formação de professores, tendo em vista seu pertencimento a uma das duas 
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Dimensões da formação nas licenciaturas. O presente tópico versa sobre alguns dos objetos 

por meio dos quais se constitui o capital simbólico
112

 dos professores de licenciatura da Ufpi, 

sabendo que os próprios docentes participam da definição dos valores do campo e subcampo 

acadêmicos.  

Considerando os espaços de suas inserções sociais e acadêmicas, perguntamos-lhes 

sobre seus interesses intelectuais, científicos e profissionais em que mais investem, isto é, em 

que atividades despendem mais tempo de trabalho, em quais objetos ou em que áreas 

pesquisam nos seus cursos de pós-graduação, de que núcleos de pesquisa participam, onde 

centram seus esforços de atualização de conhecimentos e como avaliam as fontes de prestígio 

acadêmico do professor universitário, ou seja, de onde acreditam que podem auferir mais 

poder simbólico, o desiderato legítimo de todos os campos e agentes.  

Nos universos simbólicos, conforme Bourdieu, existe uma “[...] hierarquia dos 

domínios e dos objetos [que] orienta os investimentos intelectuais pela mediação da estrutura 

das oportunidades (médias) de lucro material e simbólico que ela contribui para definir” 

(1998a, p.36). Os próprios agentes participam da atribuição de importância e valor aos 

objetos, de modo que dificilmente eles desconsideram, consciente ou inconscientemente, tais 

hierarquias ao direcionarem seus interesses e investimentos intelectuais (1998a, p. 36). O 

objetivo almejado na alocação de interesses e investimentos intelectuais é a acumulação de 

capital simbólico.  

Bourdieu atribui ao capital simbólico um caráter ambíguo tendo em vista ser ele o 

“[...] princípio de uma busca egoísta das satisfações do „amor próprio‟ que é, ao mesmo 

tempo, a procura fascinada pela aprovação de outrem” (2001, p. 202). Diz, ainda, esse autor 

sobre a natureza do capital simbólico e o significado de sua busca: 

O capital simbólico assegura formas de dominação, que envolvem a 

dependência perante os que ele permite dominar: com efeito, ele existe 

apenas na e pela estima, pelo reconhecimento, pela crença, pelo crédito, pela 

confiança dos outros, logrando perpetuar-se apenas na medida em que 

consegue obter a crença em sua existência (2001, p.202). 

 Para existir e atuar, o capital simbólico depende da existência de um habitus “[...] 

predisposto a percebê-lo como signo e como signo de importância”, explica Bourdieu, 
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Em Meditações pascalianas, Bourdieu esclarece: “Todo tipo de capital (econômico, cultural, social) tende (em 

graus diferentes) a funcionar como capital simbólico [...] quando alcança um reconhecimento explícito ou 

prático, o de um habitus estruturado segundo as mesmas estruturas do espaço em que foi engendrado. Em outros 

termos, o capital simbólico [...] não constitui uma espécie particular de capital, mas justamente aquilo em que se 

transforma qualquer espécie de capital quando é desconhecida enquanto capital, ou seja, enquanto força, poder 

ou capacidade de exploração (atual ou potencial), portanto reconhecida como legítima” (2001, p. 295-296). 
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acentuando que, sendo resultado da conversão de uma relação de força em relação de sentido, 

“[...] o capital simbólico nos livra da insignificância, como ausência de importância e de 

sentido” (2001, p. 296). Essa é a lógica prática que orienta as escolhas intelectuais, científicas 

e profissionais dos professores nos seus campos e subcampos de pertencimento, que só se 

torna inteligível se tivermos em vista suas inserções em uma das Dimensões da formação nas 

licenciaturas, no subcampo da formação de professores. Solicitamos-lhes suas apreciações e 

seus posicionamentos sobre alguns objetos e interesses que presumimos relevantes no 

subcampo analisado, inclusive sobre valores que atribuem a objetos relacionados à prática do 

professor da educação básica.  

Quais são, pois, os interesses dos docentes pesquisados, considerando que eles têm 

incorporados os habitus docentes do campo acadêmico e do subcampo focalizado, pois são 

esses habitus que, como estruturas estruturadas e estruturantes, os habilitam a participar e a 

contribuir para a sustentação e desenvolvimento desses mesmos campo e subcampo? Com 

que objetos de conhecimento se identificam e estão existencialmente envolvidos e no que tais 

investimentos afetam a formação de professores?   

2.5.1 Interesses e objetos de estudo dos formadores na pós-graduação 

Em um de seus trabalhos mais sensíveis, Bourdieu trata sobre o modo como devemos 

compreender as razões por que os agentes sociais fazem o que fazem, razões que devem ser 

consideradas para que condutas aparentemente contraditórias, irracionais ou  arbitrárias, 

tenham explicitada sua coerência, seu princípio organizador. Propõe esse autor que 

consideremos o interesse, noção que ele utiliza como “instrumento de ruptura com uma visão 

encantada, e mistificadora, das condutas humanas”, sem que tal visão seja de escárnio ou 

cinismo, ressalva, e que deve ser aplicada mesmo ao universo intelectual, que costuma ser 

representado como lugar de desinteresse. Bourdieu se insurge contra a noção de interesse 

reduzida a sua razão utilitária, de cálculo consciente, ou à mera obtenção de lucro material, 

econômico (2007a, p. 142-150).  Em outro artigo, o autor esclarece a natureza do interesse 

dos agentes nos campos, assinalando que ele envolve objetos que não são apenas da ordem do 

cognitivo, mas, sim, da ordem do existencial, porquanto esses objetos comandam a existência, 

a persistência, a identidade e a posição social dos agentes (BOURDIEU, 2004b)
113

.  
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Segundo Bourdieu, “O interesse, no verdadeiro sentido, é aquilo que me importa, o que faz com que para mim 

haja diferenças – e diferenças práticas (que inexistem para um observador indiferente); trata-se de um juízo 

diferencial que não é orientado somente por fins de conhecimento. O interesse prático é um interesse pela 

existência ou não-existência do objeto [...]: é um interesse por objetos cuja existência e persistência comandam 
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O conceito de illusio é o que o autor utiliza para sintetizar a relação de interesse dos 

agentes com o campo, que os motiva a participar dos enjeux no e do campo
114

. Todavia, não 

se trata apenas de vontade de participar, o agente tem que ter um “espírito estruturado de 

acordo com as estruturas do mundo” onde está jogando, para que o jogo faça sentido para ele: 

“[...] os jogos sociais são jogos que se fazem esquecer como jogos e a illusio é essa relação 

encantada com um jogo que é o produto de uma relação de cumplicidade ontológica entre as 

estruturas mentais e as estruturas objetivas do espaço social” (2007a, p. 139-140).  

Orientando-nos por esse referencial, investigamos junto aos participantes, 

inicialmente, a que áreas ou objetos de estudo se dedicam nas suas iniciativas de 

aprofundamento e especialização. Na Tabela 2.17, a seguir, detalhamos dados que mostram 

para que áreas ou objetos de estudo se dirigem os investimentos do conjunto dos 80 docentes 

pesquisados, quando buscam a pós-graduação para obtenção dos títulos de especialista, 

mestre, doutor e pós-doutor, de alto valor simbólico no campo acadêmico. Para isso, 

organizamos as informações por subgrupo e por área da pós-graduação cursada ou objeto de 

estudo, isto é, em que área de estudo ou disciplina se especializou ou a que objeto de estudo 

se dedicou o docente na sua formação em nível de pós-graduação.  

Tabela 2.17 - Participantes do Questionário e do PCM: área/objeto de estudo na pós-

graduação  

Área/objeto 

de estudo 

Nível/grau de titulação 

Espec./Aperf. (%) Mestrado (%) Doutorado (%) Pós-Doutor (%) 
DP DE Total DP DE Total DP DE Total DP DE Total 

Educ.: fundamentos 16,7 0,0 6,3 40,0 4,0 17,5 40,0 0,0 15,0 3,3 0,0 1,3 

Educ.: ensino 33,4 4,0 15,0 36,7 0,0 13,8 10,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 

Área/disc. específica 0,0 22,0 13,8 6,7 76,0 50,0 0,0 42,0 26,3 0,0 12,0 7,5 

Área/disc. espec. afim 13,3 6,0 8,8 0,0 8,0 5,0 0,0 6,0 3,7 0,0 0,0 0,0 

Outra área 3,3 4,0 3,8 3,3 8,0 6,3 0,0 2,0 1,3 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Instrumento II 

Legenda: DP (Dimensão Pedagógica), DE (Dimensão Específica) 

Analisando a tabela, notamos que, do total de participantes, 47,7% têm especialização 

ou aperfeiçoamento. Desse total, 21,3% se especializaram em disciplinas de Fundamentos da 

Educação ou em Ensino, com preponderância dos cursos de especialização voltados para a 

área de Ensino. Nesse nível de pós-graduação e na área de Educação há uma concentração de 

                                                                                                                                                         
direta ou indiretamente minha existência e minha persistência social, minha identidade e minha posição sociais” 

(2004b, p. 109). 

114
Em Razões práticas, Bourdieu afirma: “Todo campo social [...] tende a obter daqueles que nele entram essa 

relação com o campo que chamo de illusio. Eles podem querer inverter as relações de força no campo, mas por 

isso mesmo, reconhecem os alvos, não são indiferentes. Querer fazer a revolução em um campo é concordar com 

o essencial do que é tacitamente exigido por esse campo, que ele é importante, que o que está em jogo aí é tão 

importante a ponto de se desejar aí fazer a revolução” (2007a, p. 140). 
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docentes da Dimensão Pedagógica, sendo poucos os da Dimensão Específica (4%) com 

especialização ou aperfeiçoamento voltado para essa área.   Entre estes, a preferência de 

estudos nesse nível de pós-graduação se concentrou, primeiro, em área ou disciplina 

específica e, depois, em área ou disciplina específica afim, o que mostra que esse nível de 

pós-graduação é mais procurado por professores de disciplinas pedagógicas ou então que 

haveria mais oferta desse tipo de curso para os professores da área pedagógica. 

Observando os movimentos dos sujeitos em busca dos títulos de mestre, vemos que a 

grande maioria (92,6%) do grupo é portadora desse título; do total de sujeitos, 31,3% 

cursaram o mestrado em disciplinas de Fundamentos da Educação ou em Ensino; 50% o 

fizeram em área ou disciplina específica da licenciatura; 5% em área ou disciplina específica 

afim e 6,3% em outra área.  Considerando os subgrupos, notamos que a tendência a se 

especializar em estudos de uma ou outra Dimensão da formação nas licenciaturas se 

aprofunda. Entre os da Dimensão Pedagógica, 76,7% têm mestrado em disciplinas de 

Fundamentos da Educação ou em Ensino e 6,7% em área ou disciplina da Dimensão 

Específica das licenciaturas; 3,3% o têm em outra área. No subgrupo da Dimensão Específica, 

96% de docentes têm curso de mestrado e seus estudos nesse nível se dirigem maciçamente 

para objetos da área ou disciplina específica (76%), para área ou disciplina específica afim 

(8%), para outra área (8%) e apenas 4% de formadores dessa Dimensão estudaram objetos da 

área de Educação. 

As colunas referentes ao grau de doutorado, na tabela em análise, mostram que, do 

total do grupo pesquisado, 50% possuem título de doutor. Dentre esses doutores, 18,7% são 

da Dimensão Pedagógica das licenciaturas e 31,3%, da Dimensão Específica. Em relação aos 

docentes da Dimensão Pedagógica, metade são portadores de doutorado. Notamos a grande 

preponderância de titulados nesse nível em disciplinas de Fundamentos da Educação (40% do 

grupo de 30 sujeitos) e o número exíguo de formadores de futuros professores que elegeram o 

Ensino (10%) como objeto de estudo, mostrando que, mesmo no subgrupo responsável pela 

formação pedagógica de futuros professores da educação básica, o interesse por objetos de 

estudo como o ensino de uma disciplina, a sala de aula, a escola básica, o professor e o aluno 

dessa escola é quantitativamente irrelevante. Ao mesmo tempo, não há doutores dessa 

Dimensão que tenham estudado objetos da área ou disciplina específica. 

Quanto aos sujeitos da Dimensão Específica das licenciaturas, há uma concentração 

significativa de doutores em área ou disciplina específica das licenciaturas em que atuam 

(42%); em área ou disciplina específica afim (6%); por último, 2% têm doutorado em outra 
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área. Nenhum professor das duas Dimensões da formação nas licenciaturas dedicou-se, no 

doutorado, a estudar objetos pertencentes à outra Dimensão da formação nas licenciaturas, 

que não aquela a que pertence.  

 Finalmente, examinando os professores que alcançaram o pós-doutorado, observamos 

que, do total de 80 professores, 8,7% realizaram estudos nesse nível, sendo 1,3% da 

Dimensão Pedagógica das licenciaturas, pesquisando objeto da área de Fundamentos da 

Educação, e 7,5% da Dimensão Específica, com estudos em área ou disciplina específica dos 

próprios Departamentos. Nenhum docente de qualquer Dimensão realizou estudos pós-

doutorais ligados à outra Dimensão da formação de professores nas licenciaturas. 

Por esses dados podemos observar que, malgrado os discursos e políticas oficiais e as 

prescrições dos estudiosos sobre o igual valor e necessidade da formação pedagógica e da 

formação específica do professor, sobre a relevância, necessidade e contemporaneidade da 

inter-transdisciplinaridade
115

 (FAZENDA, 2009), sobre a necessidade de associarmos 

dialeticamente formação pedagógica com formação específica do professor, os dois subgrupos 

pesquisados tendem, nos seus esforços de aprofundamento de estudos e obtenção de títulos 

acadêmicos, a perseverar na especialidade em que já vêm investindo, uns, tendendo a abstrair 

a necessidade do domínio dos conteúdos culturais-cognitivos, outros, deixando à margem a 

reflexão teórica sobre o pedagógico, sobre o ensino desses conteúdos, ambos os subgrupos 

ignorando as demandas da realidade da educação básica, esta, que é o campo de atuação 

profissional de seu aluno, futuro licenciado. Se bem observarmos os dados, apenas na 

especialização e no mestrado encontramos, em cada nível, dois docentes da Dimensão 

Pedagógica que buscaram estudos em área ou disciplina da Dimensão Específica da formação 

de professores, e dois docentes de área ou disciplina da Dimensão Específica dessa formação 

voltaram-se para objetos da área pedagógica. Em nível de doutorado e pós-doutorado, não há 

diálogo, nem parece haver interesse ou trocas mediadas pelas áreas e objetos de pesquisa de 

uns e outros professores das duas Dimensões, situação que reforça a pertinência do problema 

que deu origem ao presente trabalho.  

                                                 

115
Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade aparecem como aspiração nas falas de alguns professores da área 

de ciências humanas.  A interdisciplinaridade, como questão gnosiológica, aparece no final do século XIX, como 

resposta à fragmentação do conhecimento sob a influência da epistemologia positivista. O conhecimento 

científico se dividiu em múltiplas disciplinas e a ideia de interdisciplinaridade propugnava por um diálogo entre 

elas, ainda que não restabelecesse a unidade do saber. O conceito de transdisciplinaridade é uma noção correlata 

a de interdisciplinaridade. Para Piaget (1973), a interdisciplinaridade seria uma forma de se chegar à 

transdisciplinaridade, etapa que superaria a interação e reciprocidade entre as ciências, alcançando um estágio 

em que não haveria mais fronteiras entre as disciplinas. Sobre a inter e transdisciplinaridade na formação de 

professores, consultar Ivani Fazenda (2009). 
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Charlot e Silva, indicando diversas características marcantes da universidade moderna, 

referem-se à forma histórica de organização do saber nessa instituição, ou seja, “[...] o saber 

universitário é organizado e sistematizado em disciplinas”, destacando que isso corresponde a 

uma exigência intelectual, pedagógica e organizacional “[...] que embasa a estruturação das 

universidades em faculdades, departamentos etc.”. Lembram, ainda, que as universidades, 

desde quando se organizaram, na Idade Média, o fizeram no modo disciplinar, através do 

trivium e do quadrivium, embora a definição das disciplinas tenha variado no decorrer da 

História, conforme o desenvolvimento da Ciência e também do “poder de grupos e redes 

intelectuais e corporativos” (CHARLOT e SILVA, 2010, p. 42-43).  

 Falando sobre o campo científico, Bourdieu diz que “[...] um cientista é a 

materialização de um campo científico e suas estruturas cognitivas são homólogas à estrutura 

do campo e, por isso, constantemente ajustadas às expectativas inscritas no campo” (2004c, p. 

62). Isso habilita os cientistas a conhecer e reconhecer praticamente as normas e princípios 

que “determinam” e orientam seu comportamento, de modo que há um encontro entre 

princípios e normas e as disposições dos cientistas para acolhê-las e as elas se submeterem 

tendo em vista sua eficácia. Dessa maneira, afirma Bourdieu, “[...] o verdadeiro princípio das 

práticas científicas é um sistema de disposições base, em grande parte inconscientes, 

transponíveis, que tendem a generalizar-se. Esse habitus assume formas específicas segundo 

as especialidades”, de modo que os “[...] confrontos entre especialistas de disciplinas, portanto 

de formações diferentes, devem muitas das suas características [...] à estrutura de capital 

detido por uns e outros [...]” (2004c, p. 63).   

Embora esteja se referindo mais diretamente aos pesquisadores das ciências da 

natureza, sem ignorar as distâncias entre esses e os das áreas de ciências humanas, devemos 

levar em conta o fato de que as disciplinas em que se especializam os docentes ativam neles 

os sistemas de disposições necessárias, que são capitais específicos da disciplina, para 

participar do desenvolvimento do campo disciplinar. Bourdieu vê relação dos habitus 

disciplinares com aqueles ligados, por exemplo, ao gênero, à origem social e ao trajeto escolar 

dos agentes:  

Esses sistemas de disposições variam conforme as disciplinas, mas também 

conforme os princípios secundários como os trajetos escolares ou até sociais. 

Por conseguinte, pode supor-se que os habitus são princípios de produção de 

praticas diferenciadas de acordo com as variáveis de gênero, origem social, 

certamente de nação (através da formação escolar), e que, mesmo tratando-

se de disciplinas de grande capital científico colectivo acumulado, como a 

Física, poder-se-ia encontrar uma relação estatística inteligível entre as 
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estratégias científicas dos diferentes cientistas e as propriedades de origem 

social, trajeto etc. [...] 

Por conseguinte, há habitus disciplinares (que estando ligados à formação 

escolar, são comuns a todos os produtos do mesmo modo de geração) e 

habitus particulares ligados ao trajecto (fora do campo – origem social e 

escolar – e no campo) e à posição no campo (BOURDIEU, 2004c, p. 64). 

Podemos creditar, pois, algumas das tendências verificadas no corpo de formadores 

das licenciaturas da Ufpi a essa tradição disciplinar da universidade, que vem sendo 

transmitida por uma cultura institucional secular, que atua nos agentes como habitus 

incorporados e exteriorizados por meio de representações e práticas, e que podem até 

demovê-los de intentar inovações por rupturas com a tradicional divisão disciplinar do saber. 

Além disso, devemos ter em conta essa noção de que os habitus disciplinares, que pertencem 

ao mundo da ciência, ao campo científico ou ao campo acadêmico, não estão isolados em sua 

forma pura, afinal, ao universo da ciência se sobrepõe o mundo social, estão, sim, 

entremeados com os habitus relativos à condição de gênero, à origem social, ao trajeto 

escolar, como enfatiza Bourdieu. 

2.5.2 Os formadores de professores entre o ethos do ensino e o ethos da pesquisa 

A espécie de oposição que tem sido construída, no âmbito acadêmico, entre o 

pedagógico e o específico, preside também, na representação dos agentes formadores – 

indivíduos, grupos e instituições –, as relações entre ensino e pesquisa. Nessa representação, 

do mesmo modo que está implícito o desprestígio do pedagógico e o prestígio do específico, 

está implícito o desvalor do ensino frente ao alto valor da pesquisa em áreas e disciplinas 

específicas, aquelas de conteúdo científico-cultural, expressando-se nessas avaliações os 

esquemas de uma ética prática, isto é, o ethos que orienta as condutas dos formadores no seu 

cotidiano.   

Como mostramos no capítulo anterior, a Ufpi, na sua origem, estabeleceu-se como 

instituição de ensino, pois, embora tenha sido criada formalmente segundo a concepção norte-

americana de universidade adotada pela reforma universitária de 1968,  foi assentada sobre a 

herança das faculdades isoladas preexistentes, voltadas para o ensino profissional e calcadas 

no modelo napoleônico de universidade. No entanto, pelo menos desde os anos 1990, vem se 

esforçando a Ufpi para assumir, também, o feitio de uma instituição de pesquisa para se 

habilitar como concorrente no campo acadêmico nacional, de modo que podemos admitir que 

essa Instituição está se encaminhando para um modelo híbrido de universidade, que se dedica 

ao ensino e à pesquisa.  
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Tal política institucional, seguida de correlatas estruturações na organização 

universitária, acaba se impondo e organizando o próprio modo de pensamento e ação dos 

docentes. Estes, da mesma forma como separam o pedagógico do específico, separam ensino 

de pesquisa, e mais, separam o pedagógico da pesquisa. Acreditamos ver, no que estão 

exteriorizando e objetivando, quanto ao tema ensino e pesquisa na universidade, habitus 

docentes incorporados, mais precisamente, um ethos que oscila entre os valores da pesquisa e 

do ensino, fruto da própria concepção em que se ancora a ideia de universidade e da inflexão 

em favor da pesquisa (representada como contra o ensino), a que a universidade se obrigou 

ultimamente, na luta por inserção internacional. 

Isso transparece, como ilustração, nas duas primeiras contrastantes manifestações 

abaixo, de professores da Dimensão Específica da formação nas licenciaturas. Observemos 

que o primeiro, ao referir-se ao fascínio que exerce a pesquisa no imaginário dos docentes, dá 

o testemunho de suas preocupações quanto à qualidade e ao destino da formação que está 

sendo desenvolvida no curso em que exerce a docência, bem como quanto ao futuro dos 

formandos. Ao mesmo tempo, revela sua percepção e seu discurso estruturados pela força do 

habitus docente que assume como natural a fragmentação da base da formação de professores 

nas licenciaturas, em formação pedagógica e formação específica, como vimos focalizando:  

Por tudo isso que eu estou colocando, penso que sobreleva essa formação 

pedagógica. Na nossa experiência, dada, estamos absolutamente imersos 

nela. Não sou aposentado nem entrei ontem aqui, estamos, portanto, 

“falando do boi encima do couro”, como se diz. Me parece que temos 

perdido esse norte. O nosso trabalho, do ponto de vista dos seus resultados, 

me parece insatisfatório. Nós, nossas licenciaturas, nós não conseguimos, 

vou dar um exemplo aqui, de uma maneira muito honesta e franca, e sincera, 

da minha própria área. Nós não temos conseguido formar satisfatoriamente 

os nossos professores, por exemplo, para o ensino básico. [...] as nossas 

licenciaturas não estão, digamos assim, vou usar uma palavra pesada por 

falta de outra, não estamos conseguindo preparar atores e protagonistas para 

as classes, para a formação no ensino básico. Nós estamos, no máximo, 

formando professores para a própria Universidade, para nós. Nossos alunos, 

os que saem daqui, são mais hábeis, mais habilitados para ser amanhã um 

professor mediano, ou melhor que nós, e menos aquilo que seria, e na 

realidade é, e é pra isso que temos licenciaturas, a formação pro ensino 

básico. [...] estamos indo muito longe na formação específica, né, estamos 

ficando muito bons especificamente, mas ao mesmo tempo nos distanciando 

da possibilidade de nos fazermos melhor formados nisso que se chama 

formação pedagógica. Há, inclusive, percebo, no protagonismo nosso, 

imerso aqui na experiência, que há marcas até meio negativas, muito fortes, 

com a palavra pedagógico, formação pedagógica, não é, que me parece uma 

coisa que vem lá, de uma desvalorização, um viés, um vezo desvalorizativo 

com relação ao ser professor, na nossa cultura, nessa parte do mundo 

chamada Brasil. As pessoas correm, muitas vezes, do ser professor... (Sujeito 

- 51/DE-Ciências Humanas). 
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O segundo entrevistado, da área de Ciências da Natureza, não apenas “aceita” a cisão 

entre formação pedagógica e formação específica como claramente enquadra-se naquele 

grupo que encara o trabalho docente como o preço a pagar para fazer pesquisa. Ao responder 

a pergunta do questionário que demandava do participante apontar, em uma lista de nove 

possibilidades, duas razões por que ingressou no magistério, o professor escolheu apenas 

uma, a opção Outra e especificou: “Para desenvolver pesquisa apenas dentro das 

universidades... Então o jeito é ser professor e formar novos pesquisadores” (Sujeito 64-

DE/Ciências da Natureza).  

Embora não se refira diretamente à formação de professores, essa declaração é um 

indício forte do desapreço pelo pedagógico, como comentou o entrevistado anterior, e pela 

tarefa de formar professores. Diríamos, no caso, que a atividade acadêmica de formar 

professores torna-se literalmente residual. Na mesma direção, esse docente, definindo 

formação de professores, afirma: “Formação de professores é um caminho árduo, penoso e 

longo. Mas no final [você] consegue fazer o que você quer”. Manifesta, assim, uma dimensão 

do habitus docente, a héxis corporal, nas duas declarações. Na primeira, presenciamos uma 

concepção em que há uma espécie de imolação do ser, que inclui o próprio corpo – submeter-

se a ser professor para ficar dentro das universidades –, em nome da Pesquisa e, na segunda, 

mostrando diretamente os sofrimentos do corpo implícitos na tarefa docente, da qual não tira 

satisfação, pois seu objetivo e interesse estão em outro lugar, no que “você quer” – fazer 

pesquisa, formar o pesquisador. 

Outra entrevistada, da área de Ciências Humanas, sem fazer referências 

desprestigiosas à atividade pedagógica, igualmente evidencia uma percepção do campo 

acadêmico pela grelha da pesquisa, manifestando, também, como verdadeira héxis corporal, 

em que o agente se percebe envolvido de “corpo e alma”, que um habitus de pesquisa vem se 

estruturando na Ufpi. Ao relacionar as palavras conhecimento e construção durante o PCM 

essa entrevistada declara: “Você está todo o tempo nesse... É processual, é fruto de uma 

reflexão, e como é uma construção e fruto de uma reflexão, eu acho que você está em 

constante estado de pesquisa...” (Sujeito 61 - DE/Ciências Humanas). Certamente esse 

“estado de pesquisa” refere-se tanto ao acompanhamento rigoroso e atualizado dos 

movimentos do campo especializado de pesquisa quanto à submissão autárquica do 

pesquisador a rotinas que lhe solicitam alto grau de disciplina física e mental. 

 Considerando a relação dos formadores de professores com o ensino e a pesquisa na 

Ufpi, os dados empíricos que captamos a esse respeito são, entretanto, o melhor indicador 
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sobre o ponto em que se encontra a transição entre modelos de universidade, que estaria em 

operação na citada Instituição. Os dados versam sobre como esses docentes empregam seu 

tempo de trabalho; sobre sua participação em atividades de pesquisa e o que pesquisam, além 

dos estudos de pós-graduação; sobre as influências mais marcantes do seu estilo de ensinar a 

partir das quais fazemos algumas inferências. 

Destarte, primeiro, inquirimos os formadores de professores quanto às atividades com 

que mais ocupam seu tempo de trabalho. Oferecemos-lhes uma lista de 13 atividades mais 

comuns no cotidiano do professor universitário, explícitas ou não na nomenclatura das tarefas 

da carreira docente. Solicitamos que os docentes classificassem as cinco atividades em que 

mais despenderam seu tempo, considerando os últimos cinco anos, antes de 2009. 

Apresentamos na Tabela 2.18 as atividades mais mencionadas da primeira à quinta posição, 

com as maiores proporções de sujeitos que as citaram, considerando os subgrupos a que 

pertencem: 

Tabela 2.18 - Participantes do Questionário e do PCM: atividades em que despendem 

mais tempo de trabalho 

Posições Dimensão Pedagógica % Dimensão Específica % 

1º. Regência de classe na graduação  73,3 Regência de classe na graduação  54,0 

2º. 

Realização de estudos de pós-graduação; 

Produção de trabalhos científicos, técnicos 

e artísticos  20,0 

Realização de estudos de pós-graduação; 

Regência de classe na pós-graduação  

14,0 

3º. 

Participação em comissões, conselhos e 

bancas  16,7 

Produção de trabalhos científicos, técnicos ou 

artísticos  16,0 

4º. 

Orientação de monitoria e Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) 20,0 

Elaboração e execução de projetos de 

pesquisa  16,0 

5º. 

Regência de classe de pós-graduação  

13,3 

Participação em comissões, conselhos e 

bancas  12,0 
Fonte: Questionário 

Como podemos observar, os sujeitos dos dois subgrupos despendem mais tempo de 

trabalho nas atividades de ensino na graduação, sendo que os vinculados à Dimensão 

Pedagógica das licenciaturas o fazem em proporções maiores dos que os da Dimensão 

Específica. A regência de classe em pós-graduação ocupa uma segunda posição entre os 

docentes de Dimensão Específica e a quinta posição entre os da Dimensão Pedagógica.      

A elaboração e execução projetos de pesquisa é a atividade colocada em quarto lugar 

em dispêndio de tempo de trabalho pelos docentes da Dimensão Específica, enquanto os da 

Dimensão Pedagógica não a indicam entre as cinco primeiras atividades. Nesse aspecto, 

torna-se relevante mencionar que 50% dos sujeitos do primeiro subgrupo e 63,3% do segundo 

não classificam essa atividade entre aquelas em que mais empregam seu tempo de trabalho. 
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Entre as 13 atividades de trabalho típicas do professor que apresentamos aos sujeitos, 

especificamos um item sobre a educação básica, com o objetivo de evidenciar, no nível da 

prática dos docentes, formadores de professores, o grau de articulação dos docentes de 

licenciatura e da universidade em relação a esse nível da educação escolar. Perguntamos, 

assim, sobre o dispêndio de tempo dos formadores de professores com a elaboração e 

execução de projetos voltados para a escola de educação básica. As respostas demonstram o 

pouco envolvimento entre os formadores e essas escolas e, portanto, entre as duas instituições: 

83% dos formadores da Dimensão Pedagógica e 96% daqueles da Dimensão Específica das 

licenciaturas sequer citaram essa atividade.  

Com o mesmo intuito antes anunciado, procuramos levantar informações junto aos 

sujeitos sobre sua participação em núcleos de pesquisa
116

, bem como sobre os temas ou 

objetos de interesse desses núcleos, visando a detectar, sob outro ângulo, a direção de seus 

investimentos em busca de capital específico e simbólico. Podemos acompanhar os dados na 

Tabela 2.19: 

Tabela 2.19 - Participantes do Questionário e do PCM: participação em núcleos de 

pesquisa 

Área 
Dimensão  

Total % 
Pedagógica % Específica % 

Área de educação 18 60,0 0 0,0 18 22,5 

Área específica 0 0,0 20 40,0 20 25,0 

Em outra área 1 3,3 4 8,0 5 6,2 

Não participa 11 36,7 26 52,0 37 46,3 

Total 30 100,0 50,0 100,0 80,0 100,0 
Fonte: Questionário 

Como mostra a tabela, obtivemos como resposta que 46,3% do total de professores 

não participam desses núcleos. Os 53,7% de docentes que declararam participar de núcleos de 

pesquisa assim se distribuem, segundo a área ou objeto de pesquisa do núcleo: 22,5% 

pesquisam objetos da área de educação; 25% pesquisam objetos da área específica; 6,2% 

pesquisam objetos de outra área, ficando patente que a maioria dos professores participantes 

de núcleos de pesquisa não estuda objetos da área educacional. Além disso, atentamos para a 

quantidade importante de docentes formadores de professores que não participam de 

atividades de pesquisa, pelo menos, via núcleos.   

Identificamos, com a pergunta sobre a participação dos docentes em núcleos de 

pesquisa, diferenças importantes entre os dois subgrupos recortados pela pertença à Dimensão 

Pedagógica ou à Dimensão Específica da formação nas licenciaturas. O subgrupo da 
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Consideramos nesta pesquisa apenas os núcleos cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa da Ufpi.  
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Dimensão Pedagógica tem maior participação nos núcleos de pesquisa: 60% dos docentes do 

subgrupo declaram participar de núcleos de pesquisa sobre objeto da área de educação; 3,3% 

dizem participar de núcleos de pesquisa sobre objeto de outra área e 36,7% declaram não 

participar de nenhum núcleo. Entre os sujeitos da Dimensão Específica, 40% declaram 

participar de núcleo de pesquisa de objeto da área específica; 8% afirmam participar de 

núcleo de pesquisa de objeto de outra área e 52% dizem que não participam de qualquer 

núcleo de pesquisa.  

Podemos captar, nesse envolvimento comparativamente maior do subgrupo da 

Dimensão Pedagógica das licenciaturas com os esforços de pesquisa educacional, uma 

manifestação objetiva das lutas dos agentes dessa Dimensão do subcampo da formação de 

professores para acumular capital científico e simbólico e assim atingir melhor posição no 

campo acadêmico e no subcampo em estudo. 

Aspecto interessante nos resultados dessa pergunta é que as proporções de docentes 

dos dois subgrupos que declaram participar de núcleos de pesquisa são mais reduzidas do que 

sugere o entusiasmo que neles encontramos quando entrevistados, durante a execução do 

PCM. Nas entrevistas, ao se deparar com a cartela com o termo pesquisa, de modo quase 

uníssono, os professores tenderam a asseverar sua confiança nos poderes da pesquisa, 

atribuindo a essa prática alta correlação com a formação de professores, ainda que de forma 

mediada por conceitos como conhecimento, reflexão e teoria-prática
117

. 

A título de ilustração, mostramos, abaixo, como um entrevistado da Dimensão 

Pedagógica encadeia seu raciocínio a respeito do papel da pesquisa na formação de 

professores, ao mesmo tempo em que reproduz na sua justificativa a lógica das duas 

formações, pedagógica e específica:  

Agora, pra que isso [o ensino] aconteça, é preciso que esse professor, 

logicamente, tenha uma formação pedagógica, né, geral, de uma formação 

específica, que dê conta deste conteúdo, pra justamente formar a sociedade 

que ele quer, né, e, dentro dessa formação pedagógica, ele compreenda que o 

objeto do conhecimento está imbricado; teoria-prática, comuníssimo, né? E 

aí passa, logicamente, pela pesquisa, [...] como elemento articulador (Sujeito 

07 - DP/Prática de Ensino). 

Outro entrevistado, este da Dimensão Específica, procede a um encadeamento dos 

termos que associa imediatamente ao item pesquisa, ao mesmo tempo em que separa o 

percurso formativo e estabelece o específico do professor, em notável manifestação do 
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Essa correlação pode ser observada nas Tabelas 3.5 e 3.6 do Capítulo 3, nas médias dos itens das facetas da 

representação social pesquisada. 
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habitus docente como eidos, como disposição para a classificação de objetos apoiado nos 

esquemas lógicos que incorporou em sua formação. Observemos que o docente organiza as 

palavras do PCM em duas classes, como explica: uma ligando o que diz respeito ao conteúdo, 

aí localizando a pesquisa (conhecimento, pesquisa, reflexão etc.); outra ligando o que diz 

respeito ao professor (disciplina, capacitação, compromisso etc.). O referido entrevistado 

desenvolve o seguinte raciocínio acerca do ensino, da pesquisa e da formação de professores, 

ao explicar suas associações: 

A princípio eu distribuí todas as palavras e não me preocupei muito em 

estabelecer o porquê das associações. Eu espalhei todas as palavras e tentei, 

puxando pra um lado a que, intuitivamente, ou num raciocínio mais rápido, 

numa percepção primeira, eu considerasse que se agrupavam. Foram 

surgindo duas áreas que, uma, eu ligaria mais ao... ao conteúdo, que é onde 

está o conhecimento, a pesquisa, a reflexão, a construção, ao conteúdo no 

sentido da construção do conhecimento...  Da construção do conhecimento 

em si.  Aí eu fui puxando uma série de palavras que me remetiam... Isso, 

depois que eu ia puxando as palavras, eu ia tentando encontrar a lógica que 

eu ia separando dessa intuição. Aí eu formei outro grande grupo, que eu 

ligaria a atividades ou características do professor... em que estariam 

envolvidas questões de: disciplina, capacitação, compromisso... (Sujeito 38 - 

DE/Linguagens). 

Nas duas elocuções, flagramos a atuação de habitus docentes da maneira como 

Bourdieu descreve o habitus: “[...] um corpo que incorporou as estruturas imanentes de um 

mundo ou de um setor particular desse mundo, de um campo, e que estrutura tanto a 

percepção desse mundo como a ação nesse mundo” (2007a, p. 144). As lógicas que consistem 

em separar ensino e pesquisa, inclusive subordinando unidirecionalmente o ensino à pesquisa, 

e em cindir a formação de professores nas licenciaturas em dois percursos com atribuições 

próprias, um pedagógico e um específico, em que reconhecemos antes duas formações 

independentes e justapostas do que dimensões de uma só formação, são exemplos cabais de 

como a estrutura objetiva dos currículos das licenciaturas se torna estrutura mental, 

conformando as percepções e ações dos agentes-formadores, que só conseguem ver a 

formação de professores sob a forma naturalizada da base fragmentada dessa formação.  Da 

mesma forma atua a política universitária e a oposição construída entre ensino e pesquisa na 

lógica prática dos formadores de professores. 

 Voltando à tabela em análise (Tabela 2.19), os dados mostram a contradição em que se 

podem enredar os professores, pois, ao mesmo tempo em que proclamam as virtudes 

formativas da pesquisa, uma parte significativa deles não faz pesquisa, pelo menos, por meio 

da participação em núcleos da Ufpi, o que já havíamos detectado, por outro ângulo, ao 

investigar sobre como  ocupam seu tempo de trabalho no Campus, mostrando que 73,3% de 
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docentes da Dimensão Pedagógica e 54% de docentes da Dimensão Específica das 

licenciaturas despendem seu tempo de trabalho, em primeiro lugar, com ensino em classes de 

graduação (Tabela 2.18). Podemos reconhecer nessa contradição, detectada em ambos os 

subgrupos, mas, em maiores proporções, entre os docentes da Dimensão Específica, os efeitos 

de duas ordens de fenômenos, que verificamos empiricamente na presente pesquisa.  

Na primeira, há uma adesão pré-reflexiva dos professores ao discurso circulante sobre 

a relevância da pesquisa na universidade, proveniente tanto dos discursos dos teóricos da 

educação quanto das estruturas objetivas da política de educação superior e da política de 

carreira dos professores universitários. Todavia, são poucas as manifestações, mesmo do 

subgrupo da Dimensão Pedagógica, que vinculam diretamente pesquisa e formação de 

professores, embora esse seja um “princípio norteador” da política de formação de professores 

nas licenciaturas
118

.  

Na segunda, observamos, na contradição apontada, os efeitos de um habitus 

incorporado pelos docentes desde a idade escolar. Os professores são um tipo de profissional 

que tem a peculiaridade de ter feito sua socialização “profissional” ainda como alunos
119

, 

sendo nessa condição que começam a aprender sobre ser professor, pela incorporação dos 

habitus docentes - muito eficiente, porque naturalizada, nunca explicitada e autoevidente - 

que se expressam na crença de que ser professor é ensinar um conteúdo, sendo essa a 

representação mais comum de professor que ainda vigora na educação básica, ancorada nas 

concepções da pedagogia tradicional
120

. Essa afirmação parece aplicar-se mais aos docentes 

da Dimensão Específica da formação nas licenciaturas, embora o subgrupo da Dimensão 

Pedagógica não esteja isento dela, por razões que veremos adiante.  

Concluindo este tópico, detalhamos, na Tabela 2.20, as influências que os 

participantes, discriminados por subgrupo, declaram ter recebido no seu estilo de ensinar, 

elementos que julgamos importantes na constituição de seus habitus docentes. Encontramos 

diferenças e similaridades entre os dois subgrupos, que podemos acompanhar nesta tabela: 

                                                 
118

A pesquisa “com foco nos processos de ensino e de aprendizagem” é um dos princípios norteadores das 

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

(Resolução CNE/CP 01/2002, artigo 3º.). 
 

119
Segundo Lugli “[...] os professores têm a peculiaridade de ser trabalhadores que retornam à escola para 

exercer suas funções depois de terem passado por ela ao menos onze anos de suas vidas, o que implica a 

incorporação das categorias de sucesso ou fracasso escolar (e seus níveis intermediários) como percepções 

naturalizadas e que, em razão disso, não são nunca explicitadas ou claramente formuladas – aparecem 

simplesmente como evidência” (2006, p. 33). 
 

120
Para uma discussão sobre as bases filosóficas da pedagogia tradicional, consultar Suchodolski (2002), Saviani 

(2007), entre outros. 
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Tabela 2.20 - Participantes do Questionário e do PCM: influências no estilo de ensinar 

Influências 
Dimensão 

Pedagógica (%) Específica (%) 

Professor da educação básica ou do ensino superior 20,0 48,0 

O curso de licenciatura; o estágio supervisionado   6,7 12,0 

Os anos iniciais de experiência docente  26,6 14,0 

O estudo das teorias pedagógicas 16,7    2,0 

Determinado pensador   6,7    6,0 

Alguém da família    6,7    6,0 

Outra influência 16,6 12,0 

Total  100,0 100,0 
    Fonte: Questionário 

A tabela evidencia que, para o subgrupo da Dimensão Pedagógica, as maiores 

influências no seu estilo de ensinar foram, pela ordem dos mais citados: os anos iniciais de 

experiência docente, um professor que teve e o estudo das teorias pedagógicas; para os 

formadores da Dimensão Específica, os fatores mais influentes no seu estilo docente foram, 

pela ordem: um professor que teve, os anos iniciais de experiência docente e o curso de 

licenciatura.  

Comparando os dois subgrupos, notamos que eles não partilham o reconhecimento da 

importância do item estudo das teorias pedagógicas, sendo essa uma escolha do primeiro 

subgrupo, do qual 16,7% creditam seu jeito de ensinar a influência do estudo das teorias 

pedagógicas, enquanto para o subgrupo da Dimensão Específica essa influência é reconhecida 

por apenas 2% dos professores. Diferenciam-se, também, quantitativamente, nas atribuições 

feitas aos outros dois itens, porém desejamos ressaltar a diferença relativa ao reconhecimento 

da influência de um professor, que lhes tenha servido de modelo, tendo sido esse item 

indicado por quase a metade dos docentes da Dimensão Específica e por apenas um quinto 

dos docentes da Dimensão Pedagógica. Além disso, percebemos que essas posições dos 

formadores, quanto aos elementos propostos, podem ter uma conexão interna.  

É possível que o reconhecimento da relevância da influência dos estudos de teorias 

pedagógicas na sua prática docente seja mais “natural” para os que lidam diretamente com as 

disciplinas de formação pedagógica, já que estas são o objeto de sua especialidade, e que a 

preponderância da influência de um modelo absorvido de um professor no seu percurso 

formativo, entre os docentes da Dimensão Específica, esteja ligada à ausência daquele 

primeiro elemento, os estudos pedagógicos, ou à reflexão teórica sobre os fenômenos 

educacionais.  

As escolhas desses elementos, ressaltados ou obscurecidos por cada subgrupo, 

parecem encontrar sua lógica na posição objetiva que ocupam na estrutura do campo 
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acadêmico e do subcampo da formação de professores. Acreditamos identificar aí referentes 

de diferentes habitus docentes nos dois subgrupos. As diferenças e similaridades detectadas, 

também, neste aspecto, mostram que há uma coerência entre esses traços da cultura dos 

formadores com certos aspectos da representação social sobre formação de professores 

identificada em cada subgrupo, como veremos no Capítulo 3. 

2.5.3 Interesses de atualização de conhecimentos 

De forma complementar ao tópico anterior e com o mesmo propósito de investigar 

para onde se dirigem os esforços de acumulação de capital específico e simbólico dos sujeitos 

desta pesquisa, perguntamos-lhes sobre seus interesses de atualização de conhecimentos, 

utilizando os meios comumente disponíveis aos professores universitários, como leitura de 

livros e revistas especializados, participação em seminários, congressos e outros eventos, 

participação em estudos e pesquisas internos à Ufpi, bem como perguntamos-lhes para que 

área ou objeto de estudo e trabalho costumam voltar suas atenções e interesses, se para a área 

de educação e/ou se para a área específica
121

. Apresentamos, na Tabela 2.21, os resultados 

obtidos, por Dimensão da formação nas licenciaturas a que estão vinculados: 

Tabela 2.21 - Participantes do Questionário e do PCM: área de interesse e modo de 

atualização de conhecimentos 

Áreas de interesse/modo de atualização de conhecimentos  

(sempre utiliza) 

Dimensão  

Pedagógica (%) Específica (%) 

Área específica - leitura de revista especializada 83,3 88,0 

Área de educação - leitura de revista especializada 76,6 24,0 

Área específica - leitura de livros especializados 98,0 86,7 

Área de educação - leitura de livros especializados 76,7 12,0 

Área específica - participação em seminários/congressos/outros eventos 33,3 60,0 

Área da educação - participação em seminários/congressos/outros eventos 30,0 8,0 

Área específica - participação em estudos e pesquisas na Ufpi 43,3 40,0 

Área da educação - participação em estudos e pesquisas na Ufpi 30,0 2,0 
 Fonte: Questionário  

Como constatamos na tabela, de modo geral, os investimentos para atualização de 

conhecimentos dos professores dos dois subgrupos descrevem órbitas diversas, aproximando-

se em alguns aspectos. Os professores das duas Dimensões da formação de professores nas 

licenciaturas inclinam-se a se interessar mais pelo que sucede na própria área de 

especialização e atuação, como seria de esperar. Porém, comparativamente, os da Dimensão 

Pedagógica demonstram ter mais interesse de atualização de conhecimentos na área específica 
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Oferecemos aos subgrupos como possibilidades de respostas sobre a direção de interesses de atualização de 

conhecimentos em termos de área específica e área de educação, uma escala de três graus: não utiliza, utiliza 

eventualmente, sempre utiliza. A Tabela 2.21 e a Tabela 2.22 trazem apenas a quantidade de respostas marcadas 

como sempre utiliza. 
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do que aqueles professores da Dimensão Específica demonstram ter interesse em se atualizar 

em assuntos educacionais. Isso fica evidente na tabela analisada.  Todas as vezes que se trata 

de atividade de atualização na área de conhecimentos educacionais, cai drasticamente a 

proporção dos professores da Dimensão Específica que declaram ter interesse na atividade 

sugerida.  

Para além da ideia de que se trata de uma obrigação profissional manter-se atualizado 

quanto à evolução do conhecimento da própria área de atuação e da noção reducionista de que 

o pedagógico é mera função do conteúdo específico, devemos considerar, com relação ao 

subgrupo da Dimensão Pedagógica, que esses formadores têm necessidade de se firmar nas 

posições que ocupam no subcampo. O empenho em atualizar-se ou, pelo menos, a declaração 

de que se atualizam, também, na área específica correlata à sua atuação é decorrência da 

percepção do “jogo” no campo acadêmico, da noção das fragilidades epistemológicas do 

conhecimento pedagógico analisado pelo critério dominante de cientificidade da ciência 

moderna, por exemplo. Somam-se aí também as fragilidades decorrentes do fato de que o 

pedagógico, no campo acadêmico, é ocupado majoritariamente por mulheres, a parcela do 

corpo docente menos dotada de capital simbólico no subcampo analisado, como já 

mencionamos. Encontramos aí um ethos próprio dos professores da área pedagógica. 

De outra parte, o subgrupo da Dimensão Específica mostra-se pouco interessado nos 

assuntos e eventos da área educacional. Descrevem um movimento sugestivo de que devem 

sua posição mais “segura” no campo acadêmico à ciência específica em que se especializam, 

dispensando os esforços de aquisição e atualização de conhecimentos educacionais. Para além 

da ideia de que os docentes da área específica têm uma visão naturalizada da docência, uma 

visão conteudista do ensino, que os leva a acreditar que “basta dominar o conteúdo para ser 

professor”, aqui também é preciso compreender os agentes absorvidos nos enjeux do campo 

acadêmico. Como o conhecimento pedagógico é visto como área de menor prestígio social e 

acadêmico, seus esforços de atualização concentram-se preferencialmente em “jogar o jogo” 

na área específica, pois isso importa em aumento de capital científico e simbólico. 

Um exame das respostas dos subgrupos, divididos os da Dimensão Pedagógica por 

área de atuação na formação pedagógica de professores e os da Dimensão Específica, por área 

de conhecimento pedagógico e do currículo da educação básica a que se vinculam (Tabela 

2.22), oferece uma visão mais detalhada de como se manifestam suas preferências em termos 

de interesses de atualização de conhecimentos: 
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Tabela 2.22 - Participantes do Questionário e do PCM: área de interesse/modo de 

atualização de conhecimentos, por área de conhecimento pedagógico e do currículo da 

educação básica 

Áreas de interesse/modo de 

atualização de conhecimentos  

 (sempre utiliza) 

Dimensão Pedagógica (30) Dimensão Específica (50) 
Fundamentos 

(15) 

% 

Ensino 

(15) 

% 

Linguagens 

(17) 

% 

Ciências     

Humanas (14) 

% 

Ciênc. Nat./ 

Matemát. (19) 

% 

Área específica - leitura de revista 

especializada  

 

80,0 

 

86,6 

 

94,1 

 

85,7 

 

84,2 

Área de educação - leitura de revista 

especializada  

 

66,6 

 

86,6 

 

52,9 

 

0,0 

 

15,7 

Área específica - leitura de livros 

especializados  

 

86,6 

 

86,6 

 

100,0 

 

100,0 

 

94,7 

Área de educação - Leitura de livros 

especializados 

 

73,3 

 

80,0 

 

23,5 

 

0,0 

 

                10.5 

Área específica - participação em 

seminários/congressos/outros eventos  

 

26,6 

 

40,0 

 

58,8 

 

42,8 

 

73,6 

Área de educação - participação em 

seminários/congressos/outros eventos  

 

20,0 

 

40,0 

 

17,6 

 

0,0 

 

5,2 

Área específica - participação em 

estudos e pesquisas na Ufpi 

 

66,6 

             

20,0 

 

35,2 

 

28,5 

 

52,6 

Área da educação - participação em 

estudos e pesquisas na Ufpi 

 

26,6 

 

33,3 

 

5,8 

 

0,0 

 

0,0 
Fonte: Questionário  

Focalizando, primeiro, o subgrupo da Dimensão Específica, comparando as respostas 

manifestadas de cada uma das três divisões desse subgrupo, veremos um interesse 

concentrado nos objetos da própria área específica e um desinteresse quase completo nas 

atividades voltadas para a atualização do conhecimento da área de educação, excetuando-se o 

grupo de Linguagens, em que aparecem 52,9% de sujeitos que declaram atualizar-se com a 

leitura de revistas especializadas em educação
122

. Nesse aspecto, destacamos as respostas 

obtidas dos docentes da área de Ciências Humanas, que não registrou nenhum sujeito 

declarando atualizar-se nas discussões sobre educação por quaisquer dos meios apresentados. 

Ao contrário do senso comum corrente de que há mais entendimento e consenso entre as áreas 

de Ciências Humanas e as disciplinas pedagógicas, nesta pesquisa, encontramos, precisamente 

no grupo especializado nessas Ciências, o maior desinteresse pelo desenvolvimento do 

conhecimento educacional. Notemos que, sistematicamente, nenhum docente pesquisado 

dessa área respondeu que se interessa pelas atividades e eventos de atualização que ocorrem 

na área de educação. Aliás, encontramos mais esforço relativo em se atualizar em temas 

educacionais, mais preocupação de cunho pedagógico entre os professores do grupo de 

Ciências da Natureza do que entre aqueles das Ciências Humanas. Essa diferença está 

retratada nos dados empíricos da Tabela 2.22. 

                                                 
122

Apuramos que três participantes da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias são portadores de curso 

de Mestrado em Educação. Admitimos a possibilidade de que essa variável tenha influência nas respostas dos 

participantes. 
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O subgrupo da Dimensão Pedagógica emitiu respostas segundo as quais procura se 

atualizar no estudo de objetos das duas Dimensões da formação nas licenciaturas. As 

respostas desse subgrupo indicam que os docentes utilizam-se mais intensamente da leitura de 

livros e revistas especializados tanto na área específica, quanto na área de educação, mas, 

quando se trata de participação em congressos, seminários e outros eventos e de participação 

em estudos e pesquisas, o interesse do subgrupo cai para índices de moderados a baixos.  

As proporções altas de interesse manifestado pelo subgrupo da Dimensão Pedagógica, 

quanto à leitura de revistas e livros especializados da área específica, podem ser atribuídas aos 

docentes de Didática e Prática de Ensino, que são a maior parte desse subgrupo. Esses 

docentes têm sua formação de base em alguma graduação específica, como é o caso dos 

professores de Prática de Ensino.  Ao assumir sua posição no CCE, trazem de sua graduação 

de origem parte da cultura, dos valores, dos habitus próprios do subcampo que circunscreve 

essa graduação, mantendo vínculos existenciais, de identidade com ela. Além disso, 

haveremos de considerar que, tanto os docentes de Didática, quanto os de Prática de Ensino, 

pela natureza de suas disciplinas, necessitam trabalhar com os objetos específicos das 

disciplinas em que atuam e têm, portanto, um interesse prático em estar atualizados com os 

desdobramentos do conhecimento específico com que trabalham. 

Também notamos, na mesma tabela, que os docentes de disciplinas de Fundamentos 

da Educação, do subgrupo da Dimensão Pedagógica das licenciaturas, apresentam um índice 

de participação relativamente alto nos estudos e pesquisas internos à Ufpi (66,6%). 

Creditamos essa discrepância ao fato de haver, na composição do referido grupo, diversos 

professores cuja graduação de origem é Pedagogia. Ao responderem o questionário, 

interpretaram área específica como sua área de formação e não como referência à área de 

conteúdos culturais-cognitivos, que tem inscrição no que estamos denominando de Dimensão 

Específica da formação de professores nas licenciaturas, diferenciada da área de conteúdos de 

formação pedagógica, inscrita no que denominamos de Dimensão Pedagógica dessa mesma 

formação, como vimos tratando no presente trabalho. 

Os dados da tabela em análise sugerem, ainda, outra leitura que nos interessa tendo em 

vista a compreensão dos agentes em ação no subcampo. A focalização das respostas dos 

docentes da Dimensão Pedagógica da formação nas licenciaturas, nas quatro primeiras linhas 

horizontais, que envolvem leitura de revistas e livros especializados, mostra-os antes como 

consumidores de pesquisas, isto é, como leitores de textos escritos, caindo significativamente 

sua participação como produtores de pesquisa e autores, o que pode ser conferido nas quatro 



178 
 

últimas linhas horizontais da mesma tabela, com a exceção do grupo de Fundamentos, talvez, 

pelas razões explicitadas acima. 

Relativamente ao subgrupo de docentes da Dimensão Específica, evidencia-se um 

comportamento, de certo modo, diferente. Suas respostas revelam um subgrupo mais 

consumidor de pesquisa, contudo, também, mais produtor de pesquisa, porquanto seus índices 

de participação em seminários, congressos e outros eventos e em estudos e pesquisas da área 

específica são significativamente mais elevados do que os de seus colegas da outra Dimensão. 

Entretanto, quando se trata da produção de pesquisa desses docentes na área de educação, os 

índices são críticos ou nulos, considerando que se trata de formadores de professores.  

Ao refletir sobre os critérios pelos quais os pesquisadores escolhem seus objetos de 

pesquisa, mostrando o tipo de “cálculo” que realizam
123

, aderindo, na conjuntura de seus 

campos de pertença, à classificação dominante sobre a importância maior ou menor, a nobreza 

maior ou menor dos objetos de pesquisa, Bourdieu considera que: 

O pesquisador participa sempre da importância e do valor que são 

comumente atribuídos aos seus objetos e é pouco provável que ele não leve 

em conta, consciente ou inconscientemente, na alocação de seus interesses 

intelectuais, o fato de que os trabalhos (cientificamente) mais importantes 

sobre os objetos mais „insignificantes‟ têm poucas oportunidades de ter, aos 

olhos daqueles que interiorizaram o sistema de classificação em vigor, tanto 

valor quanto os trabalhos mais insignificantes (cientificamente) sobre os 

objetos mais „importantes‟ que, com frequência, são igualmente os mais 

insignificantes, isto é, os mais anódinos (BOURDIEU, 1998a, p. 36). 

Complementando, afirma o autor, a oposição entre aquilo que é prestigioso e o que é 

obscuro em um campo resulta “[...] da aplicação de critérios dominantes que determina graus 

de excelência no interior do universo das práticas legítimas”. Ora, os agentes-formadores da 

Dimensão Pedagógica das licenciaturas ainda lutam pelo reconhecimento do valor científico 

do saber pedagógico
124

, eles são um corpo de professores-pesquisadores que lida com um 

objeto ou domínio com “pretensão à consagração” em oposição a objetos ou domínios 

“ortodoxos” (1998a, p. 36), já consagrados mesmo que, pelas leis de funcionamento dos 

campos, devam continuar lutando para manter sua posição, aumentar seu capital específico e 

continuar desenvolvendo o subcampo e suas divisões internas. 

                                                 
123

Aspejamos a palavra cálculo para sinalizar que se trata de atitude própria do agente que está envolvido nos 

enjeux de seu campo de ação e não do sentido comum, de atitude de cobiça, meramente interesseira. 

124
Existe, disponível, certa literatura produzida pelos teóricos da educação discutindo e tentando demonstrar a 

natureza científica e passível de cientificização da pedagogia ou das ciências da educação, ainda que admitam 

que nem todos os aspectos do fenômeno educativo possam ser estudados cientificamente. Ver, por exemplo, 

Charlot (2006), Pimenta (1996), Saviani (2008), Amado e Boavida (2006), Mazzotti (1996), Franco (2008), 

dentre outros.  
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Referindo-se às disposições de pesquisa dos pesquisadores, Bourdieu assinala que 

“[...] o campo dos objetos de pesquisa possíveis tende sempre a organizar-se de acordo com 

duas dimensões independentes, isto é, segundo o grau de legitimidade e segundo o grau de 

prestígio no interior dos limites da definição” (1998a, p. 36). Dessa maneira, reconhecemos, 

entre os agentes que animam a Dimensão Pedagógica do subcampo da formação de 

professores, um senso prático que orienta seus esforços de aperfeiçoamento profissional, no 

campo da pesquisa, para alcançar a consagração, o reconhecimento dos pares do campo 

acadêmico. Do mesmo modo, entendemos que os professores responsáveis pela Dimensão 

Específica da formação nas licenciaturas visam a objetivos diferentes dos objetivos dos 

professores responsáveis pela formação pedagógica, e cada subgrupo age no subcampo 

respaldado no seu senso prático tendo em vista atingir esses objetivos. Para uns, significa 

aumentar prestígio e legitimidade, alimentando a força simbólica de sua autoridade científica; 

para outros, trata-se da busca desses troféus, prestígio e legitimidade, que se superpõem na 

medida em que ganhos em prestígio dependem da conquista de alguma legitimidade (e vice-

versa), que é, simultaneamente, científica e política, no campo e nos subcampos, nas 

dimensões, áreas ou disciplinas nestes abrigadas, a que vimos nos referindo. 

No próximo tópico, veremos como funciona a lógica da prática dos professores de 

licenciatura nessas dimensões importantes de seu capital simbólico, o prestígio e a 

legitimidade. 

2.5.4 Os formadores de professores e suas fontes de prestígio e legitimidade 

O prestígio, juntamente com outras noções como honra, reconhecimento, reputação, 

nome, é um objeto simbólico disputado em todos os campos sociais por todos os agentes. 

Entretecidos nele, o poder e a autoridade que conferem distinção social. Bourdieu trata o 

prestígio como capital simbólico, desde que ele possa ser percebido, isto é, reconhecido pelos 

outros os quais devem ser portadores dos esquemas culturais necessários a esse 

reconhecimento
125

, que é legitimação, como já destacamos no início deste capítulo. O 

reconhecimento, que confere legitimidade, portanto, se torna fonte de poder para os 

dominantes e de subordinação para os dominados. 

                                                 
125

Segundo Bourdieu, “O capital simbólico – o outro nome da distinção - não é outra coisa senão o capital, 

qualquer que seja sua espécie, quando percebido por um agente dotado de categorias de percepção resultantes da 

incorporação da estrutura da sua distribuição, quer dizer, quando conhecido e reconhecido como algo de óbvio” 

(1989, p. 145).  
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Por meio do Questionário sobre habitus (Anexo E), propusemos aos participantes 

deste estudo perguntas sobre como percebem e classificam presumíveis fontes de prestígio 

acadêmico, considerando que, nos processos de classificação dos objetos do mundo, ou dos 

seus campos de atuação, os agentes o fazem a partir das diferentes posições que ocupam 

nesses campos (e subcampos), mobilizando seu senso prático e evidenciando as categorias de 

percepção e apreciação desses objetos cuja posse significa prestígio. Apuramos as respostas 

dos docentes, segundo a Dimensão da formação nas licenciaturas a que pertencem e as áreas 

de formação pedagógica e do currículo da educação básica em que se distribuem.  

 Apresentamos as perguntas acompanhadas de uma escala de quatro graus de prestígio 

(alto prestígio, médio prestígio, pouco prestígio e nenhum prestígio) para os professores 

indicarem sua posição quanto ao que significa determinado objeto, ou valor da profissão de 

professor universitário, traduzido em prestígio acadêmico. Para obter respostas mais precisas, 

tratamos cada aspecto do trabalho do professor que desejávamos investigar como um item 

dentro da pergunta mais geral e separamos as respostas à primeira pergunta pelos critérios: 

perante seus pares e perante seus alunos.  

Na Tabela 2.23, oferecemos os resultados das respostas obtidas dos formadores, 

segundo seu vínculo à Dimensão Pedagógica (DP) ou à Dimensão Específica (DE) da 

formação nas licenciaturas: 

Tabela 2.23 - Participantes do Questionário e do PCM: fatores que conferem prestígio 

acadêmico ao professor 

Fatores 

Escala do prestígio acadêmico (%) 

Alto 

Prestígio 

Médio 

Prestígio 

Pouco 

Prestígio 

Nenhum 

Prestígio 

Não 

Respondeu 

DP DE DP DE DP DE DP DE DP DE 

 

 

P 

A 

R 

E 

S 

 

O reconhecimento como bom 

professor no sentido ético 

 

93,3 

 

52,0 

 

6,7 

 

28,0 

 

0,0 

 

18,0 

 

0,0 

 

2,0 

 

- 

 

- 

O domínio dos conteúdos de sua 

área/disciplina de especialização 

 

76,7 

 

76,0 

 

23,3 

 

18,0 

 

0,0 

 

6,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

- 

 

- 

 

O domínio da prática pedagógica 

 

73,3 

 

46,0 

 

23,3 

 

34,0 

 

3,3 

 

18,0 

 

0,0 

 

2,0 

 

- 

 

- 

A capacidade como produtor de 

conhecimento 

 

66,7 

 

52,0 

 

26,7 

 

36,0 

 

6,7 

 

6,0 

 

0,0 

 

6,0 

 

- 

 

- 

A clareza e sinceridade nos 

posicionamentos 

 

26,6 

 

24,0 

 

50,0 

 

38,0 

 

16,7 

 

32,0 

 

6,7 

 

6,0 

 

- 

 

- 
 

 

 

A 

L 

U 

N 

O 

S 

O reconhecimento como bom 

professor no sentido ético 

 

83,3 

 

76,0 

 

13,3 

 

14,0 

 

0,0 

 

8,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

3,3 

 

2,0 

O domínio dos conteúdos de sua 

área/disciplina de especialização 

 

70,0 

 

76,0 

 

20,0 

 

22,0 

 

10,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

- 

 

2,0 

 

O domínio da prática pedagógica 

 

83,3 

 

58,0 

 

13,3 

 

30,0 

 

0,0 

 

6,0 

 

3,3 

 

4,0 

 

- 

 

2,0 

A capacidade como produtor de 

conhecimento 

 

53,3 

 

44,0 

 

13,3 

 

42,0 

 

26,7 

 

12,0 

 

3,3 

 

2,0 

 

3,3 

 

- 

A clareza e sinceridade nos 

posicionamentos 

 

23,3 

 

34,0 

 

40,0 

 

34,0 

 

30,0 

 

24,0 

 

3,3 

 

6,0 

 

3,3 

 

2,0 
Fonte: Questionário 

Legenda: DP (Dimensão Pedagógica); DE (Dimensão Específica) 
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Analisando a tabela, notamos os efeitos das estruturas objetivas do campo acadêmico e 

do subcampo da formação de professores, bem como da posição dos sujeitos no subcampo 

orientando suas respostas, nas quais podemos captar projeções, reflexos do modo como 

estruturam o próprio pensamento. Assim, por exemplo, entre os pares, o fator mais valorizado 

pelo subgrupo da Dimensão Pedagógica é um tema típico do discurso pedagógico, o “bom 

professor”, seja o que for isso; para o subgrupo da Dimensão Específica o fator mais 

valorizado é o domínio dos conteúdos. 

Comparando as respostas das colunas alto prestígio e pouco prestígio, perante pares, 

em relação ao reconhecimento como bom professor no sentido ético, 93,3% dos participantes 

da Dimensão Pedagógica atribuem alto prestígio a este fator e nenhum professor o avalia 

como de pouco prestígio. Essa avaliação contrasta com a do subgrupo da Dimensão 

Específica, em que uma proporção bem menor (52%) confere alto prestígio a esse fator e 18% 

o avaliam como de pouco prestígio.  

Quando se trata do domínio da prática pedagógica, os subgrupos também se 

diferenciam na sua avaliação. Observamos um elevado número (73,3%) de sujeitos do 

subgrupo da Dimensão Pedagógica atribuindo alto prestígio a esse fator, enquanto apenas 

46% do subgrupo da Dimensão Específica assim o avalia. Os mesmos subgrupos avaliam esse 

elemento como de pouco prestígio, respectivamente, nas proporções de 3,3% e 18%. 

Ambos os subgrupos se aproximam ao atribuir alto prestígio aos fatores domínio de 

conteúdos de sua área ou disciplina de especialização e capacidade como produtor de 

conhecimento, bem como ao desvalorizarem, relativamente, o item clareza e sinceridade nos 

posicionamentos, pois somente cerca de um quarto dos entrevistados de cada subgrupo 

colocou esse item no topo da escala. No que toca a este elemento, aparece uma contradição 

dos docentes dos dois subgrupos, mas que confronta principalmente aqueles da Dimensão 

Pedagógica. Embora valorizem como de alto prestígio o primeiro fator (o reconhecimento 

como bom professor, no sentido ético), pertence-lhes a menor proporção dos que avaliam com 

esse mesmo grau o item clareza e sinceridade nos posicionamentos.   

Trata-se de uma contradição apenas em certo sentido, isto é, na lógica do discurso 

teórico. Na lógica da prática, faz sentido tal posição. O funcionamento dos campos depende 

das regularidades objetivas dos habitus, das disposições dos agentes para adotarem as “[...] 

condutas „razoáveis‟ do „senso comum‟, que são possíveis nos limites dessas regularidades”, 

como afirma Bourdieu (2009, p. 92). As condutas que têm possibilidade de ser positivamente 

sancionadas são aquelas que estão 
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[...] objetivamente ajustadas à lógica de um campo determinado, do qual 

antecipam o porvir objetivo; ele tende consequentemente a excluir „sem 

violência, sem arte, sem argumento‟ todas as „loucuras‟ („isso não é para 

nós‟), ou seja, todas as condutas destinadas a ser negativamente sancionadas 

porque incompatíveis com as condições objetivas (BOURDIEU, 2009, p. 

92).  

O fato de que a maioria dos sujeitos tende a, relativamente, desvalorizar uma conduta 

ética (clareza e sinceridade nas posições que assume) que todos, em teoria, valorizam muito, 

não tem a ver com uma atitude calculista ou cínica, mas com a lógica de funcionamento dos 

campos sociais (e subcampos), onde os agentes, movidos pelo seu senso prático, desenvolvem 

estratégias
126

 de participação no jogo social. As estratégias são comandadas pelas regras do 

jogo nos campos sociais, onde há conflito e competição pela posse dos objetos de poder 

simbólico específicos desses campos. Os valores que permeiam tais campos, assim como suas 

regras de funcionamento, não sobrevêm absolutos, mas como resultados de uma negociação 

com outros valores e interesses que neles têm validade. Na chave alunos, verificamos que as 

proporções das respostas se mantêm de modo similar às respostas do quadro superior. Por 

essa razão deixamos de fazer uma análise mais detalhada dos resultados obtidos.  

Em outra aproximação, confirmamos as tendências verificadas acima, produzindo 

outro cruzamento dos dados sobre prestígio e observando o vínculo dos sujeitos a sua área de 

conhecimento. Na Tabela 2.24, utilizamos dois dos conceitos da escala que propusemos no 

Questionário sobre habitus – alto prestígio (AP) e pouco prestígio (PP) – considerando que 

eles expressam os resultados mais significativos desse cruzamento de dados.  

Tabela 2.24 - Participantes do Questionário e do PCM: fatores que conferem prestígio 

acadêmico ao professor, por área de conhecimento pedagógico e do currículo da 

educação básica, perante pares 

Fatores 

Áreas de conhecimentos e escala de prestígio (%) 

Ensino 

(15) 

Fundamentos 

(15) 

Linguagens 

(17) 

C. Humanas 

(14) 

C. da Natureza 

e  Matem. (19) 

AP PP AP PP AP PP AP PP AP PP 

O reconhecimento como bom 

professor no sentido ético 

 

93,3 

 

0,0 

 

93,3 

 

0,0 

 

70,5 

 

5,8 

 

42,8 

 

28,5 

 

42,1 

 

21,0 

O domínio dos conteúdos de sua 

área/disciplina de especialização 

 

73,3 

 

0,0 80,0 0,0 58,8 

 

11,7 

 

85,7 

 

0,0 

 

84,2 

 

5,2 

O domínio da prática pedagógica 66,6 6,6 80,0 0,0 47,0   0,0 28,5 28,5 57,8 26,3 

A capacidade como produtor de 

conhecimento 

 

66,6 

 

6,6 

 

66,6 

 

6,6 

 

35,2 

 

5,8 

 

50,0 

 

14,2 

 

68,4 

 

0,0 

A clareza e sinceridade nos 

posicionamentos 

 

13,3 

 

33,3 

 

40,0 

 

0,0 

 

29,4 

 

47,0 

 

28,5 

 

14,2 

 

15,7 

 

31,5 
Fonte: Questionário 

                                                 
126

Bourdieu refere-se à noção de estratégia como “[...] o instrumento de uma ruptura com o ponto de vista 

objetivista e com a ação sem agente que o estruturalismo supõe [...] Mas pode-se recusar a ver a estratégia como 

o produto de um programa inconsciente, sem fazer dela o produto de um cálculo consciente e racional. Ela é o 

produto do senso prático como sentido do jogo, de um jogo social particular, historicamente definido, que se 

adquire desde a infância, participando das atividades sociais [...]” (2004b, p. 81). 
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Observamos que se repetem as avaliações do prestígio acadêmico, emitidas pelos 

professores quando separados por suas áreas de conhecimento. Constatamos o alto valor 

atribuído pelos professores das áreas de Ensino e Fundamentos da Educação a fatores que 

dizem respeito diretamente aos valores da própria especialização, ou seja, valores 

pedagógicos, atribuindo alto prestígio ao reconhecimento como bom professor, no sentido 

ético; ao domínio dos conteúdos e ao domínio da prática pedagógica. Os professores das 

outras áreas apresentam uma distribuição maior, conforme seus juízos, entre os graus alto 

prestígio e pouco prestígio. 

Assim, percebemos que o fator reconhecimento como bom professor, no sentido ético, 

no grupo de Linguagens, tem índices mais próximos aos grupos de Ensino e Fundamentos da 

Educação, enquanto nos grupos de Ciências Humanas e Ciências da Natureza e Matemática 

os índices de alto prestígio caem e aumentam os de pouco prestígio. 

O segundo fator de prestígio - domínio de conteúdos – é o elemento mais aceito por 

todos os grupos de áreas como indicador de alto prestígio do professor. Todos deram a ele 

elevada cotação, mas ressaltamos a alta avaliação desse fator por parte dos grupos de Ciências 

Humanas e Ciências da Natureza e Matemática, respectivamente, 85,7% e 84,2%, ao qual 

atribuem alto prestígio. Outro item no qual as avaliações se aproximam é a capacidade como 

produtor de conhecimento a que as maiorias relativas de todos os grupos de professores 

atribuem alto prestígio, exceto o grupo de Linguagens
127

. Nesse caso, reconhecemos os efeitos 

da política de valorização da pesquisa na universidade. 

O domínio da prática pedagógica é valorizado como fator de alto prestígio para o 

professor pela maioria dos docentes ligados às áreas de Ensino, Fundamentos da Educação e 

Linguagens
128

, enquanto nas outras duas áreas os sujeitos se dividem em suas avaliações entre 

alto prestígio e baixo prestígio. Chama a atenção o grupo de Ciências Humanas que atribui a 

esse item o mais baixo índice na coluna alto prestígio e o mais elevado na coluna pouco 

prestígio.  

2.5.5 Os formadores de professores e seus objetos de disputa 

                                                 
127

A maioria do grupo de Linguagens atribuiu ao fator capacidade como produtor de conhecimento como de 

médio prestígio. 

128
Como já mencionamos, no grupo de docentes da área de Linguagens, há três docentes com estudos de pós-

graduação em Educação (curso de Mestrado), sendo possível que esse fator tenha influenciado as respostas desse 

grupo, de modo a mostrar proporções mais próximas às do grupo de docentes de formação pedagógica. 
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 Neste tópico, procederemos ao exame da relação dos participantes com as 

licenciaturas, isto é, como se colocam esses sujeitos frente aos cursos em que exercem a 

função de formadores de professores, tendo em vista seus interesses, lutas e a representação 

que constroem sobre o objeto formação de professores.  Essa análise será mediada pelas 

informações captadas ao explorarmos alguns aspectos que envolvem as expectativas dos 

professores frente à reforma da formação de professores nas licenciaturas, bem como os seus 

valores quanto ao desempenho do professor da educação básica.  

Tendo em vista que a reforma dos cursos de licenciatura, desencadeada pela política 

nacional de educação do Governo Federal, culminou, na Ufpi, com a reforma das 

licenciaturas dessa Instituição e, desde então, paulatinamente e com resistências de alguns 

setores ligados aos cursos, essa reforma vem sendo implantada, demandamos aos 

participantes uma avaliação a respeito da mesma, em alguns aspectos traduzidos em objetos 

que costumam ser muito disputados nas batalhas por territórios curriculares, como carga 

horária e disciplinas. 

Não há dúvida de que, sob a perspectiva da teoria dos campos sociais, em primeiro 

lugar, trata-se de uma luta entre concepções de formação de professores, presentes no 

subcampo da formação de professores, onde os agentes disputam o poder de impor a 

legitimidade de suas posições, ancorados a determinados modelos formativos, cujas formas 

básicas identificaremos no próximo capítulo. Essa reforma altera, potencialmente, o 

subcampo da formação de professores, criando a possibilidade de mudança na correlação das 

posições de força nesse subcampo, na medida em que aumenta substancialmente a carga 

horária de disciplinas da Dimensão Pedagógica da formação nessas licenciaturas e demanda 

dos professores das disciplinas da Dimensão Específica um trabalho, com os licenciandos, de 

reflexão sobre a ação pedagógica da perspectiva da disciplina específica que ministra, sobre a 

necessária transposição didática dos conteúdos da disciplina universitária e, enfim, de 

compreensão dos processos de produção e circulação do conhecimento específico, e desse 

conhecimento como objeto de ensino
129

. 

                                                 
129

Esse princípio é preconizado na Resolução CNE 01/2002, fundamentada no Parecer CNE/CP 09/2001, cujos 

autores argumentam, por exemplo: “[...] nem sempre há clareza sobre quais são os conteúdos que o professor em 

formação deve aprender, em razão de precisar saber mais do que vai ensinar, e quais os conteúdos que serão 

objeto de sua atividade de ensino. São, assim, frequentemente desconsideradas a distinção e a necessária relação 

que existe entre o conhecimento do objeto de ensino, de um lado e, de outro, sua expressão escolar, também 

chamada de transposição didática. Sem a mediação da transposição didática, a aprendizagem e a aplicação de 

estratégias e procedimentos de ensino tornam-se abstratas, dissociando teoria e prática. Essa aprendizagem é 

imprescindível para que, no futuro, o professor seja capaz tanto de selecionar conteúdos como de eleger as 

estratégias mais adequadas para a aprendizagem dos alunos, considerando sua diversidade e as diferentes faixas 
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Propusemos aos professores duas questões em torno da reforma desses cursos. Uma, 

de caráter geral, sobre as mudanças na política nacional de formação de professores nas 

licenciaturas e uma sobre a reforma, como interpretada pela Ufpi. Dividimos a última em três 

aspectos curriculares que interessam diretamente à presente pesquisa, pelas disputas que 

costumam suscitar. No caso em exame, as disputas são ainda mais acirradas já que, de certa 

forma, com a política curricular adotada, disciplinas pedagógicas “invadem” o território 

tradicional, antes soberano, das disciplinas específicas das licenciaturas. Esses aspectos são: o 

aumento da carga horária das disciplinas pedagógicas, o acréscimo de disciplinas de 

Fundamentos da Educação e o acréscimo de disciplinas de metodologias de ensino específicas 

ao currículo das licenciaturas.  

Em relação à primeira dessas questões, a Tabela 2.25 permite comparar as respostas 

dos professores da Dimensão Pedagógica com as dos professores da Dimensão Específica da 

formação nas licenciaturas:  

Tabela 2.25 - Participantes do Questionário e do PCM: avaliação das mudanças na 

política nacional de formação de professores 

Avaliação 
Dimensão  

Total % 
Pedagógica % Específica % 

Ficou melhor que antes 14 46,7 7 14,0 21 26,3 

Não percebeu melhora ou piora 5 16,7 8 16,0 13 16,2 

Não acompanha por não afetar sua disciplina 1 3,3 3 6,0 4 5,0 

Ficou pior: diminuiu carga horária das disciplinas específicas 2 6,7 11 22,0 13 16,2 

Inúteis: não alteram relação dimensão pedagógica/específica 1 3,3 2 4,0 3 3,7 

Inócuas: disciplinas pedagógicas não garantem a qualidade da 

formação 0 0,0 5 10,0 5 6,3 

Sem informação suficiente para formar opinião 7 23,3 14 28,0 21 26,3 

Total 30 100,0 50 100,0 80 100,0 
Fonte: Questionário 

Em primeiro lugar, nesta tabela, estão espelhadas as diferenças de posições dos 

docentes nas Dimensões das licenciaturas em que têm inscrição. A leitura da primeira linha 

horizontal de dados mostra também o que compromete a reforma desde o início, pois apenas 

                                                                                                                                                         
etárias. Nos cursos atuais de formação de professor, salvo raras exceções, ou se dá grande ênfase à transposição 

didática dos conteúdos, sem sua necessária ampliação e solidificação – pedagogismo, ou se dá atenção quase que 

exclusiva a conhecimentos que o estudante deve aprender – conteudismo, sem considerar sua relevância e sua 

relação com os conteúdos que ele deverá ensinar nas diferentes etapas da educação básica. 

[...] nos [...] cursos de licenciatura, que formam especialistas por área de conhecimento ou disciplina, é frequente 

colocar-se o foco quase que exclusivamente nos conteúdos específicos das áreas em detrimento de um trabalho 

mais aprofundado sobre os conteúdos que serão desenvolvidos no ensino fundamental e médio. É preciso indicar 

com clareza para o aluno qual a relação entre o que está aprendendo na licenciatura e o currículo que ensinará no 

segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio. Neste segundo caso, é preciso identificar, entre 

outros aspectos, obstáculos epistemológicos, obstáculos didáticos, relação desses conteúdos com o mundo real, 

sua aplicação em outras disciplinas, sua inserção histórica. Esses dois níveis de apropriação do conteúdo devem 

estar presentes na formação do professor”. 
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26,3% dos participantes, isto é, menos de um terço avaliam que a formação de professores nas 

licenciaturas ficou melhor que antes. Entre esses docentes, que apostam em melhoras na 

formação de professores com a reforma das licenciaturas, podemos inferir uma posição, 

assumida como defesa de princípio, de 46,7% do subgrupo da Dimensão Pedagógica 

afirmando sua crença nos resultados positivos da reforma, já que não houve, ainda, tempo 

suficiente para uma avaliação efetiva da mesma.  

Assim, também, as respostas do subgrupo da Dimensão Específica são compatíveis 

com a posição assumida no subcampo da formação de professores, porém a leitura deve ser 

feita pelo que afirmam negando. Uma minoria de 14% desse subgrupo concorda que a 

reforma melhorou a formação de professores nas licenciaturas. O dado que mostra 22% dos 

docentes, isto é, o segundo maior bloco do subgrupo, avaliando que a formação de professores 

ficou pior com a reforma em razão de ter diminuído a carga horária das disciplinas 

específicas é revelador do que pensam, ou melhor, do que acreditam realmente sobre o papel 

central dos conteúdos científico-culturais na formação de professores. Se somarmos a esse o 

bloco dos docentes que defendem a posição de que as disciplinas pedagógicas não garantem 

a qualidade da formação, teremos o maior bloco do subgrupo da Dimensão Específica, isto é, 

32% de professores com uma posição que nega a possibilidade de melhoria da formação de 

professores com a atual reforma. Para o primeiro bloco, seriam as disciplinas específicas que 

fariam falta na formação em tela; para o segundo, as disciplinas pedagógicas não fariam 

diferença. Obviamente, essas são posições igualmente téticas, de defesa de princípio 

homologamente oposto ao subgrupo da Dimensão Pedagógica, já que o subgrupo da 

Dimensão Específica da formação nas licenciaturas também não dispõe de uma avaliação 

objetiva da reforma pelas mesmas razões citadas. 

A tabela em foco diz mais sobre as lutas internas do subcampo da formação de 

professores nas estruturas aqui focalizadas. Se voltarmos a analisar a lista de alternativas que 

oferecemos aos docentes, veremos que, no subgrupo da Dimensão Específica, apenas a 

primeira resposta é positiva. As demais são de uma negatividade matizada em uma escala de 

respostas que vai da não-percepção de mudanças nas licenciaturas, passa pelas respostas: não 

acompanho essas mudanças; a formação de professores ficou pior; as mudanças são inócuas; 

as mudanças são inúteis e chega à declaração de não ter informação suficiente sobre tais 

mudanças. As proporções entre os dois subgrupos analisados dos que escolheram essas 

respostas negativizadas evidenciam-se sempre maiores no subgrupo da Dimensão Específica, 

exceção feita à resposta que declara as mudanças inúteis, por não alterarem a relação 
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dimensão pedagógica/dimensão específica, em que as proporções dos dois subgrupos quase 

se igualam. 

Prosseguindo no esforço de captar as percepções dos sujeitos sobre a reforma dos 

cursos de licenciatura, interpretada e transformada em política institucional pela Ufpi, 

procuramos levantar as expectativas dos formadores de professores em alguns aspectos 

específicos dessa reforma, na Universidade. Assim, questionamos os professores, 

inicialmente, quanto às mudanças na carga horária das licenciaturas, que tiveram aumentado o 

tempo destinado às disciplinas pedagógicas.  

As respostas emitidas pelos dois subgrupos de formadores, na Tabela 2.26, abaixo, são 

expressivas da fragmentação da base de formação profissional do futuro professor, que vimos 

estudando, e da cultura que separa estrutural, política e epistemologicamente os formadores. 

Assim também são referentes da disputa simbólica e das “apostas” em que cada subgrupo está 

envolvido, de sua posição no subcampo: 

Tabela 2.26 - Participantes do Questionário e do PCM: avaliação da reforma das 

licenciaturas na Ufpi quanto ao aumento da carga horária das disciplinas pedagógicas 

Avaliação 
Dimensão 

Total % 
Pedagógica % Específica % 

Deve melhorar a qualidade dos cursos 29 96,7 22 44,0 51 63,8 

Não deve melhorar a qualidade dos cursos 1 3,3 16 32,0 17 21,2 

Não trará melhora ou piora 0 0,00 4 8,0  4 5,0 

Não afetará as disciplinas que ministro 0 0,00 8 16,0  8 10,0 

Total 30 100,0 50 100,0 80 100,0 
Fonte: Questionário 

Enquanto os docentes da Dimensão Pedagógica quase em bloco evidenciam sua 

expectativa de melhoria da qualidade das licenciaturas com o aumento da carga horária das 

disciplinas pedagógicas, os docentes da Dimensão Específica se dividem: 44%, ou seja, 

menos da metade do subgrupo, têm a expectativa de que tal medida venha a melhorar os 

cursos; 40% guardam sobre isso uma posição entre cética e pessimista, se somarmos os que 

apostam que não deve melhorar e que não haverá melhora ou piora com o ganho da carga 

horária das disciplinas pedagógicas; 16% não veem como o próprio trabalho, isto é, as 

disciplinas que ministram, será afetado pela reforma, embora a teoria educacional defenda e a 

legislação defina como princípio da formação de professores da educação básica
130

 que o 

professor formador de professores de disciplinas específicas trabalhe com os licenciandos, 

entre outras coisas, as possibilidades de transposição didática nas suas disciplinas.  

                                                 
130

Ver a esse respeito o Parecer e Resolução do CNE, citados na nota anterior. 
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 Na próxima tabela, expomos os dados sobre as expectativas dos formadores quanto 

aos efeitos das novas disciplinas de Fundamentos da Educação que foram introduzidas nos 

currículos das licenciaturas:  

Tabela 2.27 - Participantes do Questionário e do PCM: avaliação da reforma das 

licenciaturas na Ufpi quanto ao acréscimo de disciplinas de Fundamentos da Educação 

Avaliação 
Dimensão 

Total % 
Pedagógica % Específica % 

Deve melhorar a qualidade dos cursos 28 93,4 34 68,0 62 77,5 

Não deve melhorar a qualidade dos cursos 1 3,3 8 16,0       9 11,3 

Não trará melhora ou piora 0 0,0 3 6,0   3 3,7 

Não afetará as disciplinas que ministro 1 3,3 5 10,0   6 7,5 

Total 30 100,0 50 100,0 80 100,0 
  Fonte: Questionário 

Percebemos que, enquanto os participantes da Dimensão Pedagógica das licenciaturas 

mantêm em conjunto uma avaliação positiva sobre essa inovação da política de formação nas 

licenciaturas, os participantes da Dimensão Específica ainda se dividem expressivamente. 

Enquanto 68% acreditam que deve melhorar a formação nesses cursos com aquela inovação, 

22% demonstram ceticismo e pessimismo e 10% não estabelecem relação entre essa medida 

de política curricular e as disciplinas que lecionam nos cursos citados. 

 A divisão entre os professores das licenciaturas se repete, em proporções mais 

brandas, quando se trata de avaliar o aspecto referente ao acréscimo de disciplinas de 

metodologia específica do ensino das diversas disciplinas do currículo da educação básica, 

conforme evidenciamos na Tabela 2.28:  

Tabela 2.28 - Participantes do Questionário e do PCM: avaliação da reforma das 

licenciaturas na Ufpi quanto ao acréscimo de disciplinas de metodologias específicas 

Avaliação 
Dimensão 

Total 
 

% Pedagógica % Específica % 

Deve melhorar a qualidade dos cursos 28 93,4 37 74,0 65 81,2 

Não deve melhorar a qualidade dos cursos 1 3,3 7 14,0  8 10,0 

Não trará melhora ou piora 1 3,3 2 4,0  3 3,8 

Não afetará as disciplinas que ministro 0 0,0 3 6,0  3 3,8 

Não respondeu 0 0,0 1 2,0  1 1,2 

Total 30 100,0 50 100,0 80 100,0 
Fonte: Questionário 

Vemos, nos dados acima, que 74% dos professores do subgrupo da Dimensão 

Específica indicam que, sob esse aspecto, a reforma deve melhorar as licenciaturas. Ainda 

assim, há 18% de docentes que encaram com descrença a introdução do estudo de 

metodologias de ensino de disciplinas específicas ministradas na educação básica e 6% não 

creem que suas disciplinas serão afetadas com a reforma da formação nas licenciaturas. 
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O abrandamento dessas posições dos sujeitos da Dimensão Específica, em relação às 

disciplinas de metodologia, pode ser creditado ao fato de que elas têm um objeto mais 

presente no universo dos professores de disciplinas específicas, porque é algo mais sentido na 

sua prática docente. Igualmente, pode fazer mais sentido para o subgrupo uma disciplina que 

leva no nome seu objeto: metodologia do ensino disso ou daquilo, que, afinal, é um conteúdo 

tradicional, conhecido, acumulado de acordo com a visão positivista e disciplinar do 

conhecimento. Expressa-se, dessa forma, por esse viés da melhor aceitação das disciplinas de 

metodologia de ensino pela maioria do subgrupo da Dimensão Específica, um habitus, 

engendrado desde a visão conteudista e disciplinar de conhecimento adquirida no processo de 

socialização dos professores. 

As respostas dos sujeitos sobre a política de formação de professores, em geral, e, no 

âmbito das licenciaturas da Ufpi, traem algumas constantes. Em primeiro lugar, são 

constantes as expectativas otimistas dos professores da Dimensão Pedagógica das 

licenciaturas, como o são o ceticismo e as expectativas pessimistas de parte importante dos 

seus colegas da Dimensão Específica. Segundo, a natureza positiva ou negativa dessas 

expectativas quanto à introdução, nos currículos das licenciaturas, de disciplinas pedagógicas, 

deve mais ao que significam em termos de ganho ou perda de espaço e carga horária para 

cada subgrupo, avaliando de sua posição no subcampo, do que a um exame objetivo do que 

significam para a formação do docente da educação básica. Terceiro, captamos nas respostas 

dos docentes da Dimensão Específica uma tendência à mudança no sentido da revisão de 

posições com relação ao currículo das licenciaturas, embora ainda não possamos precisar que 

mudanças seriam essas.  

As contradições da lógica da prática subsistem e se expressam na sequência das três 

últimas tabelas acima apresentadas. Considerando as respostas dos docentes da Dimensão 

Pedagógica, suas apostas são praticamente unânimes com relação à efetividade dos objetos 

apresentados para a melhoria das licenciaturas. De sua posição de área subordinada e de 

relativamente menor prestígio e legitimidade no campo acadêmico, disputam espaço e tempo 

curricular para aumentarem esse prestígio e legitimidade e exercerem sua influência nos 

rumos da formação de professores na Ufpi. Analisando o assunto desde as posições dos 

docentes da Dimensão Específica, haveremos de considerar algumas complexidades, que 

estão refletidas na sequência das referidas tabelas. Na primeira (Tabela 2.26), é menor o 

percentual dos que aceitam o aumento da carga horária de disciplinas pedagógicas como fator 

de melhoria das licenciaturas. Nas duas seguintes (Tabela 2.27 e Tabela 2.28), crescem as 
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proporções dos docentes dessa Dimensão que acreditam na melhoria das licenciaturas quando 

traduzimos a expressão disciplinas pedagógicas da Tabela 2.26 pelas expressões disciplinas 

de Fundamentos da Educação e disciplinas de metodologias específicas, nas tabelas 

seguintes. O que isto poderia significar?  

Devemos observar que na Tabela 2.26 citamos claramente um objeto de disputa: carga 

horária. Os docentes sabem que o aumento de carga horária de algumas disciplinas significa a 

redução da mesma em outras, tendo em vista a carga horária total viável dos cursos. Nas duas 

tabelas seguintes, não citamos carga horária, mas falamos em acréscimo de disciplinas de 

natureza pedagógica, registrando manifestações de aceitação e rejeição pelo conjunto do 

subgrupo. Compreendemos ter captado nesses dados os reflexos das lutas no subcampo da 

formação de professores pelo controle do tempo-espaço curricular das licenciaturas, sabendo 

que o controle do tempo significa poder sobre o percurso do curso. 

Uma reforma desses cursos, que retira carga horária de disciplinas de uma Dimensão 

para dá-la a disciplinas de outra Dimensão, significa, portanto, perda de poder simbólico 

equivalente a uma perda política, como afirmou uma participante da área de Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. Apesar de extenso, o diálogo abaixo é muito ilustrativo, pela 

transparência da entrevistada (Sujeito 53 - DE/CiênciasHumanas) que, entre recuos e 

racionalizações, não nega o sentido e os objetos de litígio entre o curso
131

, no qual ocupa uma 

posição, e um dos Departamentos de disciplinas pedagógicas do CCE:  

Pesquisadora: Você colocou formação pedagógica e formação especifica 

como muitíssimos associados. Mas aqui, na Universidade, essas duas 

dimensões da formação de professores é em locais separados, a formação 

pedagógica se dá no CCE e a formação específica nos vários departamentos 

específicos. Qual é a sua posição sobre isso?  

Sujeito 53 - Olha, a minha posição é de que uma parte dessa formação 

pedagógica poderia estar aqui na ...  

Pesquisadora - Que parte?  

Sujeito 53 - Eu acho que, inclusive, a Prática. 

Pesquisadora - O que há no CCE que não supre e pode ser suprido pelo 

curso de [...]?  

Sujeito 53 - Eu acho o seguinte: algumas disciplinas de lá poderiam ser 

ministradas perfeitamente aqui, no próprio Departamento. Quanto à Prática, 

ela só... Cada turma, né, ela só contém 15 alunos, né? E o aluno fica muito 

distante; quando ele tá só na Prática, ele fica no CCE, ele anda pouco aqui. 

                                                 
131

Para preservar a identidade da entrevistada e daqueles a que se refere, suprimimos da fala da mesma o nome 

do curso e outras referências que poderiam identificar pessoas e setores; essas supressões estão indicadas por 

reticências entre colchetes. 
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Quem tá no CCE, na Prática, é uma pessoa... É uma pessoa com formação 

em [...]. Tanto faz estar no CCE como aqui é a pessoa com formação em [...]  

Pesquisadora - Justamente, porque a pessoa que dá...  

Sujeito 53 - Eu acho que isso é uma questão política! Passa por uma questão 

política, né? Lógico que o CCE possui poucos cursos né? E todo Centro, 

lógico, que ele quer concentrar essas disciplinas: é mais prestígio, é mais 

professor, é mais carga horária.  

Pesquisadora – Não seriam esses os mesmos motivos do curso de [...] pra  

querer assumir as disciplinas do CCE?  

Sujeito 53 - Não, não, político não, porque o curso de [...] já está aqui, já 

está... O CCHL já é um grande Centro, né? Grande Centro, eu falo, pela 

quantidade de cursos e departamentos. Eu acho que poderia até trabalhar 

mais... De repente alguém da [...] vê aquilo lá no CCE, ministra uma 

disciplina, que tá com uma demanda reprimida de Prática... Por que não o 

CCE pedir que o professor daqui vá pra lá? A disciplina pode continuar 

cadastrada lá. Ministra a disciplina!  

No mesmo diapasão, outro professor, relatando sua participação como coordenador de 

curso durante a reforma do currículo das licenciaturas, refere-se às lutas que, em tom mais 

alto, marcaram o momento das discussões da reforma na Ufpi, e que permanecem em surdina, 

no dia-a-dia, bem como aos objetos nelas disputados. Perguntado sobre o que pensa a respeito 

da separação entre formação pedagógica e formação específica, o entrevistado (Sujeito 58 - 

DE/Ciências Humanas) responde refletindo sobre a própria falta de reflexão e experiência a 

respeito do assunto, ao mesmo tempo em que, exprimindo o habitus docente que leva a pensar 

a formação de professores como dois caminhos estanques, o específico e o pedagógico, se 

demite de pensar sobre essa formação, apesar de ser formador de professores:  

[...] justamente eu peguei aquele período... bem... Aquele período complexo 

demais de reformulação das licenciaturas com todos...  Aí você tocou 

justamente nessa separação da formação pedagógica-específica, que foi 

justamente a briga do pessoal do CCHL... Resumindo: parecia estar havendo 

uma ingerência muito forte do CCE no CCHL... Sabe, eu fiquei um pouco de 

fora dessa discussão porque eu não queria me precipitar demais, eu 

realmente não sei. Eu acho que se nós estamos formando professores, eu 

acho que tem que ter pessoas que entendem mais da formação de professores 

do que outros, entendeu? Por isso que eles são especialistas, eles refletem 

sobre essa prática, nós, não (Sujeito 58 - DE/Ciências Humanas). 

Em seguida, o mesmo docente expressa sua perplexidade quanto ao tipo de desafios 

que os formadores enfrentam no ensino superior, na sala de aula, e sua dúvida sobre que 

disciplinas o preparam para enfrentar esses desafios. Ele acredita, de antemão, que não serão 

“só” as disciplinas pedagógicas. Também questiona sobre qual instância é adequada a 

ministrar tais disciplinas. Nesse ponto, o professor põe em dúvida não só o valor da formação 
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pedagógica, como também a suficiência do CCE e a sensibilidade pedagógica dos professores 

desse Centro para ministrar tais disciplinas:  

Aí é que você vê, você tá diante de pessoas que têm emoções muito fortes, 

alunos que têm problemas em casa, a mulher que leva porrada do marido e 

que vai dizer isso pro professor: “-professor, o meu marido... olha o meu 

olho como é que tá, não posso voltar pra casa hoje”. A outra, que engravidou 

e não queria ter engravidado, e quer fazer um aborto, e vem comentar 

comigo. Isso faz parte dessa tal prática docente? Eu fiquei assim: será que eu 

vou ter que ser psicólogo? Resolver os problemas da humanidade? 

Sociólogo? Vou ter que... Eu acho fascinante, fascinante, mas quem ensina 

isso? Eu não acho que seja só nessa formação pedagógica, no Centro de 

Ciências da Educação. A gente aprende isso, acho que não é na disciplina de 

didática. Confesso até pra você, é bom que esteja gravado, esteja gravado, 

confesso pra você que eu vejo de uma forma muito crítica o... essas 

disciplinas pedagógicas, como vêm sendo ministradas. A gente tá passando 

por essa reformulação toda, mas eu fico... [...] Então eu fico vendo os meus 

alunos que [...] tão pagando disciplinas da formação pedagógica lá, eles me 

contam coisas, assim, que me deixam horrorizado, horrorizado da 

insensibilidade dos professores de Didática 1, Didática 2, de Psicologia da 

Educação. Me contam coisas que fico chocado, chocado! (Sujeito 58 - 

DE/Ciências Humanas). 

Finalmente, o professor responde à questão que lhe fora posta com uma crítica de 

natureza simultaneamente política e epistemológica à formação pedagógica em curso na Ufpi, 

demonstrando a existência da luta entre representações sobre formação de professores e dos 

objetos de disputa, típicos de um campo ou subcampo acadêmico. Interessante notar, ainda, 

como o mesmo se coloca fora da formação pedagógica, mostrando não ter identidade com a 

mesma, um indício enfático de que a cisão entre o pedagógico e o específico está operando 

plenamente no cotidiano das licenciaturas, apesar das intenções da reforma: 

Aí, o que eu acho, respondendo de uma forma mais direta, o quê eu acho? 

Não existiria uma forma, um meio-termo? Que não precisasse criar essas 

duas categorias estanques, uma formação pedagógica que seria auto..., muito 

auto..., vamos dizer, tá muito endógena, pronto! Endógena. Parece que 

assim, a impressão que me passa, no estado atual, é que as disciplinas 

pedagógicas elas se autoengolem, elas se autopensam, elas não pensam no 

resto, fica livre. O aluno e a sala de aula, a sala de aula e o aluno. Sim, mas... 

E o contexto? E a especificidade da sociologia, da antropologia, da química, 

da biologia? E essas disciplinas, como é que elas vão entrar, não só pelo 

conteúdo, mas também como forma de refletir sobre o mundo ao seu redor!? 

(Sujeito 58 - DE/Ciências Humanas). 

Outra característica própria do subcampo da formação de professores e de seus agentes 

na Ufpi evidencia-se quando observamos as tabelas que demandam   avaliações de aspectos 

da reforma das licenciaturas na escala macro (nacional, na Tabela 2.25) e na escala micro (na 

Ufpi, nas três Tabelas seguintes: 2.26, 2.27 e 2.28). Quando enfocamos um objeto no 

horizonte mais distante da política nacional de formação de professores, reduz-se a pressão do 
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interesse dos dois subgrupos pelo objeto; quando o objeto de disputa se coloca no universo 

próximo dos participantes, a Ufpi, por exemplo, aumentam as adesões e não-adesões em 

relação aos objetos apresentados para apreciação.  

Da escala nacional à escala local, percebemos os efeitos, nos interesses manifestados, 

da posição dos formadores no subcampo. Assim, por exemplo, na Tabela 2.25, o subgrupo da 

Dimensão Pedagógica apresenta um percentual de 46,7% que aderem, por princípio, à tese da 

melhoria das licenciaturas com a política nacional de formação de professores. Quando se 

trata de avaliar a mesma reforma das licenciaturas na Ufpi, a  proporção dos que dão sua 

adesão, respondendo que as licenciaturas devem melhorar com o aumento da carga horária 

das disciplinas pedagógicas, eleva-se a 96,7% do subgrupo. No subgrupo da Dimensão 

Específica, enquanto se trata da política nacional, apenas 14% aceitam que a reforma 

melhorou as licenciaturas. Quando se trata das licenciaturas na Ufpi, a adesão vai a 44%, e as 

respostas que podem ser reunidas como não-adesão (não deve melhorar; não melhora nem 

piora; não afeta minhas disciplinas) elevam-se a 56%. No último subgrupo, já nos referimos a 

uma possível mudança dos docentes em relação à formação pedagógica nas licenciaturas, 

tendo em vista que temos encontrado docentes mais abertos a reconhecer a necessidade dessa 

dimensão da formação de professores, embora não necessariamente pela via do Centro de 

Ciências da Educação
132

. No entanto, a não-adesão de 56% desse subgrupo à ideia do 

aumento da carga horária de disciplinas pedagógicas é um sinal importante das lutas do 

subcampo. A mesma leitura pode ser feita em relação às demais tabelas da sequência, onde 

registramos diferentes posições dos docentes das duas Dimensões da formação estudada, com 

referência às disciplinas de formação pedagógica. 

A preocupação de base que originou a presente discussão, como nos referimos no 

início deste trabalho, tem em vista a atuação do professor na escola de educação básica, 

considerando que a universidade tem se mostrado pouco sensível às realidades dos alunos 

dessa escola, quando desenvolve seus cursos de licenciatura, com graves consequências para 

esse nível do ensino. Em nome dessa preocupação, sondamos os docentes quanto ao que 

pensam sobre qualidades e defeitos de um professor da educação básica. 
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O caso do curso de Física é exemplar, pois, ao largo dos Departamentos de formação pedagógica do CCE, 

esse curso tem no seu projeto político-pedagógico as disciplinas de instrumentação para o ensino de Física, 

destinadas a instrumentalizar os licenciandos no ensino de Física. Verificamos que praticamente é o mesmo 

conteúdo programático da disciplina Prática de Ensino de Física, ministrada por professores formados em Física, 

vinculados ao Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, do Centro de Ciências da Educação. 
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Com o objetivo de identificar e comparar os valores pedagógicos dos professores dos 

dois subgrupos, valores que, esperamos, expressam os habitus e a representação social por 

eles construída, no campo e subcampo em análise, propusemos aos participantes um exercício 

de classificação de qualidades e defeitos de um professor da educação básica, com categorias 

utilizadas em pesquisa nacional sobre o ensino médio, da qual participaram alunos, 

professores e dirigentes de escolas públicas e privadas desse nível de ensino, de diversas 

capitais, inclusive da cidade de Teresina
133

. Adotamos no questionário a mesma nomenclatura 

dessa pesquisa na pergunta dirigida aos professores do ensino médio de Teresina 

(ABRAMOVAY e CASTRO, 2003, p. 414; 430).   Apresentamos aos participantes uma lista 

de qualidades e uma de defeitos do professor e solicitamos que os hierarquizassem, segundo o 

que considerassem as cinco qualidades mais importantes de um professor e os cinco piores 

defeitos de um professor.  

Os resultados, por subgrupo, são os apresentados nas Tabelas 2.29 e 2.30
134

: 

Tabela 2.29 - Participantes do Questionário e do PCM: qualidades mais importantes de 

um professor 

 

Posições 

Dimensão 

Pedagógica Específica 

1ª Saber ensinar Dominar o conteúdo 

2ª Dominar o conteúdo; ter interesse em ensinar Ter interesse em ensinar 

3ª Ter respeito pelas pessoas Saber ensinar 

4ª Expressar-se com clareza Ter respeito pelas pessoas 

5ª - Expressar-se com clareza 
Fonte: Questionário  

Observações: 
1) As duas respostas da segunda posição tiveram a mesma proporção de escolhas, ficando vaga a quinta posição;  

2) Mantivemos a mesma linguagem utilizada na pesquisa de Abramovay e Castro (2003). 

Tabela 2.30 - Participantes do Questionário e do PCM: piores defeitos de um professor 
 

Posições 

Dimensão 

Pedagógica Específica 

1ª Não saber ensinar; “enrolar” a aula, fingir dar aula “Enrolar” a aula, fingir dar aula 

2ª Ser arrogante, autoritário Ser arrogante, autoritário 

3ª Não ter interesse pelo aluno Não ter interesse pelo aluno 

4ª Ser estúpido, mal educado Ser estúpido, mal educado 

5ª - Não saber ensinar 
Fonte: Questionário 

Observações: 

1) As duas respostas da primeira posição tiveram a mesma proporção de escolhas, ficando vaga a quinta posição; 
2) Mantivemos a mesma linguagem utilizada na pesquisa de Abramovay e Castro (2003). 

                                                 
 

133
O relatório dessa pesquisa foi publicado em 2003, pela UNESCO/MEC, sob o título Ensino médio: múltiplas 

vozes. O estudo foi coordenado por Miriam Abramovay e Mary Garcia Castro. 

134
Nesses resultados apresentamos as categorias mais votadas dentro das posições atribuídas a cada uma, de 

modo que os percentuais apurados indicam que na primeira posição, aquela categoria foi citada por maior 

número de sujeitos. Assim, por exemplo, dominar o conteúdo foi a categoria indicada como primeira qualidade 

do professor por 36% dos sujeitos do subgrupo e ter interesse em ensinar foi indicada como segunda qualidade 

por 40% do subgrupo, não implicando uma ordem decrescente nos percentuais referentes a cada categoria.  
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 Novamente aqui podemos perceber os encontros e desencontros dos professores 

formadores de professores. Considerando a Tabela 2.29, enquanto o subgrupo da Dimensão 

Pedagógica das licenciaturas coloca no topo das qualidades do professor o saber ensinar, 

relativizando o domínio de conteúdo em segunda posição, dividida com o ter interesse em 

ensinar, o subgrupo da Dimensão Específica indica como qualidade mais importante do 

professor o domínio de conteúdo, relativizando em uma terceira posição o saber ensinar. 

Notamos que, nesse último subgrupo, o ter interesse em ensinar ficou na segunda posição, 

acima do saber ensinar. 

 Analisando a Tabela 2.30, percebemos que reincidem as diferenças de valores entre os 

dois subgrupos, quando, para os sujeitos da Dimensão Pedagógica, o pior defeito de um 

professor é não saber ensinar, empatado com “enrolar” a aula, fingir dar aula. Já para os 

docentes da Dimensão Específica, o pior defeito de um professor é “enrolar” a aula, fingir 

dar aula, enquanto não saber ensinar é posto na posição de menor peso na lista resultante das 

classificações do subgrupo. 

 Sob qualquer ângulo, os dados dessas tabelas mostram a coerência com que cada 

subgrupo realiza suas classificações, a partir da posição que ocupa na estrutura do subcampo.  

Assim, justifica-se plenamente, para o subgrupo da Dimensão Pedagógica das licenciaturas, 

uma reforma que aumente sua área de influência, isto é, seu poder de determinação do sentido 

ou dos rumos dos cursos em análise, seu prestígio e legitimidade no mundo social onde se 

situa. Esse subgrupo apoia maciçamente o aumento da carga horária das disciplinas 

pedagógicas e escolhe como maior qualidade de um professor da educação básica um aspecto 

cognitivo que encerra uma virtude pedagógica – saber ensinar – e como dois maiores defeitos 

desse professor, empatados em sua gravidade, um de ordem cognitiva e um de natureza ética 

– não saber ensinar e “enrolar” a aula.  

No último tópico deste capítulo, a seguir, abordaremos os gostos e estilos de vida dos 

professores de licenciatura. Ao contrário do que possa parecer, para isso, não é necessário 

retirar os participantes da cena do campo acadêmico e do subcampo da formação de 

professores onde têm atuação. Sem abandonar esses espaços acadêmico-sociais, para melhor 

compreender o percurso e o destino construído e provisório dos agentes-formadores, devemos 

buscar outras dimensões do seu ser social, nas quais operam habitus incorporados desde a 

família, desde a escola até os habitus profissionais, docentes. Desse modo, há uma 

continuidade temática na abordagem do próximo tópico – gosto e estilo de vida dos 

formadores – pois sabemos, com Bourdieu, que o gosto, com base no qual os agentes 
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constroem um estilo de vida, traduz habitus, isto é, preferências culturais são socialmente 

estruturadas e têm efeitos no campo e subcampo onde os professores exercem sua profissão.  

Nesse processo, devemos lembrar, ainda, que a família e a escola jogam como estruturadores 

da máxima relevância. 

2.6 Gosto e estilo de vida dos formadores: remuneração, bens materiais e bens 

simbólicos  

Segundo Bourdieu, o gosto está no princípio do estilo de vida
135

 e cada dimensão do 

estilo de vida simboliza todas as outras (1994b, p.83-84). Os diferentes estilos de vida dos 

agentes exprimem suas diferentes posições no campo social sendo a “retradução simbólica” 

dessas diferenças, “objetivamente inscritas nas condições de existência” (1994b, p. 82), 

sistematicamente expressas pelas práticas e propriedades, as quais, a seu tempo, são 

produzidas pelos habitus dos agentes nos campos sociais 
136

.  

Com vistas a explicitar o quanto possível traços do gosto e estilo de vida dos 

professores, como agentes dos campos social e acadêmico, construído a partir de suas 

necessidades e possibilidades, inclusive dos capitais que lograram acumular no seu ponto de 

chegada - evidentemente, um ponto de chegada datado, relativo à realização do presente 

estudo -, levantamos dados sobre sua remuneração, condições de moradia, acesso a bens 

materiais e consumo cultural como práticas de leitura e de lazer que adotam. 

Buscamos, inicialmente, situar os professores por faixa de renda bruta mensal 

individual e familiar, bem como indagamos sobre o grau de comprometimento da renda 

individual com as despesas familiares.  

Na tabela a seguir mostramos as faixas de renda bruta individual e familiar dos 

docentes, relativas ao segundo período de 2009:  

                                                 
135

Bourdieu define o gosto como “[...] propensão e aptidão à apropriação (material e/ou simbólica) de uma 

determinada categoria de objetos ou práticas classificadas ou classificadoras [...]” e o estilo de vida como “[...] 

conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem, na lógica específica de cada um dos subespaços 

simbólicos [...] a mesma intenção expressiva, princípio da unidade de estilo que se entrega diretamente à intuição 

e que a análise destrói ao recortá-lo em universos separados” (1994b, p. 83-84). 

136
Contra o senso comum de considerarmos o estilo de vida como a manifestação de uma escolha individual ou 

pessoal, Bourdieu correlaciona estilo de vida e habitus. São estes que engendram, “[...] segundo sua lógica 

específica, práticas infinitamente diversas e imprevisíveis em seu detalhe singular, mas sempre encerradas nos 

limites inerentes às condições objetivas das quais elas são o produto e às quais elas estão objetivamente 

adaptadas [...] esse sistema de esquemas geradores, inseparavelmente éticos ou estéticos, exprime, segundo sua 

lógica específica, a necessidade dessas condições em sistemas de preferências cujas oposições reproduzem, sob 

uma forma transfigurada e muitas vezes irreconhecível, as diferenças ligadas à posição na estrutura da 

distribuição dos instrumentos de apropriação, transmutadas, assim, em diferenças simbólicas” (1994b, p. 82-83). 
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Tabela 2.31 - Participantes do Questionário e do PCM: faixa de renda individual e 

familiar (Agosto/2009) 
Faixa (R$1,00) Renda bruta mensal individual (%) Renda bruta mensal familiar (%) 

Até 5.000 47,5 18,8 

5.000 a 10.000 50,0 53,7 

Mais de 10.000 2,5 27,5 

Total 100,0 100,0 
Fonte: Questionário 

Quanto à renda bruta mensal individual, notamos que a metade do grupo encontra-se 

na faixa intermediária e que o segundo maior grupo está na menor faixa. Considerando que o 

Rendimento Médio do Trabalhador Brasileiro (RMTB), calculado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), foi de R$ 1.395,21 (hum mil trezentos e noventa e cinco 

reais e vinte e um centavos), em agosto de 2009, temos que os professores situados na 

primeira faixa tinham renda mensal de até 3,5 vezes o RMTB. Os da segunda faixa tinham 

renda mensal de até 7,1 vezes o RMTB.  

Relativamente à renda bruta mensal do núcleo familiar, observamos que mais da 

metade dos sujeitos encontra-se na faixa intermediária. Perguntamos, ainda, qual o grau de 

comprometimento da renda mensal individual dos sujeitos com despesas familiares: 43,8% 

responderam que comprometem mais de 60% da própria renda mensal individual com 

despesas familiares e apenas 6,3% comprometem menos de 20% de sua renda mensal com 

essas despesas.  

Essas características dos rendimentos dos professores, comparadas com o rendimento 

médio do trabalhador brasileiro, indicam que eles ocupam uma posição nas chamadas “classes 

médias”, condição que, no conceito de Bourdieu, envolve não apenas uma relação econômica, 

mas também uma relação com a cultura
137

.  

A correlação entre espaço físico e espaço social estabelecida por Bourdieu nos auxilia 

a entender mais radicalmente o que significa o lugar de moradia, quando se analisam agentes 

em ação, em determinado campo social. Afirma esse autor: 
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No comentário de Maria Alice Nogueira, a expressão “classes médias” é utilizada por Bourdieu, mas, “[...] é 

sem dúvida, sobre o termo „pequena burguesia‟ que recai sua preferência. Na verdade, é em torno da palavra 

„pequeno‟ que se constrói sua trama explicativa visando dar conta da realidade dessas classes. Sua defesa da 

superioridade desse conceito é clara: „Se é verdade que é na realidade, e não no espírito do sociólogo, que o 

pequeno burguês é um burguês em tamanho menor, vê-se tudo o que perderíamos ao abandonar o conceito de 

pequeno burguês, em nome de uma definição objetivista da objetividade (Bourdieu, 1974 25)‟. No centro do 

pensamento está a idéia de que, para essas classes, uma necessidade se impõe: a de „se fazer pequeno para se 

tornar burguês‟. [...] Em consonância com a teoria das classes sociais de Bourdieu, [...] não se conseguiria atingir 

o cerne de sua definição de classes médias sem levar em conta o ethos, a ética, enfim os modos de vida dessas 

classes. Para isso, faz-se imperativo o recurso a três termos obrigatórios que constituem a base desse 

pensamento. São eles: „ascetismo‟, „malthusianismo‟ e „boa vontade cultural‟.” (NOGUEIRA, 1997, p. 112-

114). 
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Os agentes sociais são constituídos como tais em e pela relação com um 

espaço social (ou melhor, com campos) e também as coisas, na medida em 

que elas são apropriadas pelos agentes, portanto, constituídas como 

propriedades, estão situadas num lugar do espaço social que se pode 

caracterizar por sua posição relativa pela relação com os outros lugares 

(acima, abaixo, entre etc.) e pela relativa distância que o separa deles. Como 

o espaço físico é definido pela exterioridade mútua das partes, o espaço 

social é definido pela exclusão mútua (ou a distinção) das posições que o 

constituem, isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais. 

(BOURDIEU, 2003a, p. 160). 

 Compreendemos, dessa forma, que o lugar de moradia, além do sentido psicológico, 

que pode ter, de lar, abrigo, além do valor econômico como bem, propriedade, é portador, 

ainda, de um signo - seu endereço – que literalmente sinaliza, na estrutura espacial, geográfica 

da cidade, o endereço social dos agentes, ou seja, a sua posição na estrutura do espaço social, 

seus poderes no campo social, pois, como afirma Bourdieu, em uma sociedade hierarquizada, 

não há espaço que não seja hierarquizado “[...] e que não exprima as hierarquias e as 

distâncias sociais sob uma forma (mais ou menos) deformada e, sobretudo, dissimulada pelo 

efeito de naturalização que a inscrição durável das realidades sociais no mundo natural 

acarreta [...]” (2003a, p. 160). Assim, investigamos sobre as condições de moradia dos 

professores – área da Cidade, tempo de residência, condição de propriedade, número de 

residentes, número de cômodos, tipo de residência, com vistas a estabelecer correlações entre 

suas posições no campo acadêmico e a posição social que ocupam na Cidade.  

A maioria (63,8%) dos professores reside na zona leste de Teresina
138

; 18,8% habitam 

a zona sul; 15%, a zona norte e apenas 1,3% declarou morar no centro. Do total de sujeitos, 

45% declaram residir há mais de 10 anos no local atual de moradia. Os professores moram em 

casas (53,7%) ou apartamentos (46,3%), em 77,5% dos casos, com três a quatro quartos, e em 

62,5% com dois a três banheiros. Esse espaço de moradia é dividido, por 45% dos sujeitos, 

com mais três ou quatro pessoas
139

. As residências dispõem de uma sala em 56,3% dos casos 

e de duas salas e mais em 43,7%; 97,5% têm uma cozinha. A maioria dos professores detém a 

propriedade de sua casa ou apartamento (73,8%), 20% moram em casa alugada e 6,3% vivem 

em casa cedida.  

                                                 
138

A zona leste de Teresina abrange um conjunto de 27 bairros, entre os quais alguns onde reside parte da 

população de classe média e classe média alta. Na geografia simbólica da Cidade, morar na zona leste é um traço 

distintivo, associado aos que atingiram um status elevado, ficando “esquecido” que nessa mesma região, ao 

redor desses poucos bairros com amplas ruas asfaltadas, limpas, praças ajardinadas, boa iluminação e acesso aos 

serviços públicos, espalham-se outros bairros, vilas e favelas que não se diferenciam dos demais, onde mora 

grande parte da população de baixa renda da Capital do Piauí.  

139
Nos extremos, encontramos 11,3% de professores que moram sós e 10% que moram com mais de cinco 

pessoas. 
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Na geografia física e social da Capital, residir na zona leste é significado como 

endereço nobre, dos que alcançaram posição social privilegiada, pois nessa área estão 

concentrados os representantes da classe dominante da Cidade e do Estado. Além dessa 

vizinhança abonada, capaz de potencializar o capital social dos agentes, desde que lá eles têm 

a possibilidade de estabelecer redes de relações sociais por meio das quais acessar bens, 

favores, informações e serviços, de que não disporiam se não tivessem a oportunidade de 

construir essas relações, os agentes morando na zona leste diminuem as distâncias físicas, 

logo, sociais, dos bens e serviços disponíveis na Cidade. Com efeito, nessa região da Capital, 

dotada de melhor infraestrutura de serviços públicos que as demais, estão localizados os 

maiores supermercados, os shoppings centers, o campus da Universidade Federal e as maiores 

e mais caras faculdades privadas, clínicas médicas, especialmente, clínicas de estética, 

grandes redes de academias, a melhor pista pública para atividade física, os melhores 

restaurantes, casas de fast food de redes nacionais e multinacionais, além de outros bens e 

serviços. 

Bourdieu diz que: 

O espaço social reificado [...] se apresenta [...] como a distribuição no espaço 

físico de diferentes espécies de bens e serviços e também de agentes 

individuais e de grupos fisicamente localizados [...] e dotados de 

oportunidades de apropriação desses bens e desses serviços mais ou menos 

importantes (em função de seu capital e também da distância física desses 

bens, que depende também de seu capital). É na relação entre a distribuição 

dos agentes e a distribuição dos bens no espaço que se define o valor das 

diferentes regiões do espaço social reificado (BOURDIEU, 2003a, p. 161). 

Dessa forma, a posição de um agente no espaço social se manifesta no espaço físico 

em que se situa e pela posição que ocupa em relação à situação dos outros agentes, 

sobrepondo-se – ao menos grosseiramente, diz Bourdieu – o espaço físico e o espaço social, 

tendo como resultado uma “[...] concentração dos bens mais raros e de seus proprietários em 

certos lugares” (2003a, p.161). A propriedade de um endereço em certos bairros da zona leste 

de Teresina é, assim, mais que um valor econômico, uma proclamação da posição social 

alcançada pelo agente em relação aos demais, como também em relação a si mesmo, 

considerando sua origem e trajetória, iniciada com avós, em parte significativa, do interior, 

metade exercendo ocupações não-qualificadas, metade analfabetos ou semi-analfabetos, que 

sequer conheceram a escola. 

Levantamos, também, como aspecto relevante do capital econômico, o tipo de bens de 

consumo de que dispõem os sujeitos, nas suas residências, que são, como a renda e as 
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condições de moradia, indicadores de sua situação de bem-estar material, distinguindo-os, 

como grupo no campo social e em relação a sua trajetória desde a origem. Mais que isso, é 

preciso considerar, com Bourdieu, que “[...] as diferenças propriamente econômicas são 

duplicadas pelas distinções simbólicas na maneira de usufruir estes bens [...]” (1999, p.16). O 

consumo é, também, consumo simbólico, que converte “[...] os bens em signos, as diferenças 

de fato em distinções significantes [...]” (1999, p.16).  

Nas sociedades contemporâneas, o consumo é parte da racionalidade das relações 

sociais e tal racionalidade se constrói, nem tanto na luta pelos meios de produção, mas antes 

pela disputa para apropriação dos meios de distinção simbólica, diz Canclini (2006, p. 62), 

referindo-se ao pensamento de Bourdieu, dentre outros. Existe uma coerência entre os lugares 

onde os grupos sociais consomem – onde se alimentam, estudam, habitam, passam as férias; 

no que leem, desfrutam, em como se informam e no que transmitem aos outros, de modo que 

a “[...] lógica que rege a apropriação dos bens como objetos de distinção não é a da satisfação 

das necessidades, mas sim a da escassez desses bens e da impossibilidade de que os outros os 

possuam”. Entretanto, a lógica da distinção complementa-se necessariamente, lembra 

Canclini, com o compartilhamento do sentido dos bens pelos outros e, se não houvesse esse 

reconhecimento, os bens não serviriam ao objetivo da distinção social (2006, p. 62-63).  

Desse modo, o sociólogo argentino conclui que “[...] no consumo se constrói parte da 

racionalidade integrativa e comunicativa de uma sociedade” (2006, p. 63). Avançando no seu 

raciocínio, Canclini acrescenta sobre o significado do consumo, no mundo contemporâneo: 

Mas em um sentido mais radical, o consumo se liga [...] com a insatisfação 

que o fluxo errático dos significados engendra. Comprar objetos, pendurá-los 

ou distribuí-los pela casa, assinalar-lhes um lugar em uma ordem, atribuir-

lhes funções na comunicação com os outros, são os recursos para se pensar o 

próprio corpo, a instável ordem social e as interações incertas com os 

demais. Consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se 

evapora (CANCLINI, 2006, p. 65). 

Recorremos a essas reflexões para estabelecer por que nos detivemos no aspecto do 

consumo dos participantes. Longe das abordagens economicistas, moralistas ou psicológicas, 

tomamos o consumo como uma forma de expressar o ser social, enfim, de se posicionar no 

mundo social e de encontrar sentido e ordem nesse mundo.  

Tendo em vista essa compreensão, indagamos aos professores sobre diversos tipos de 

bens de que dispunham em seus domicílios, escolhidos entre aqueles que poderiam significar, 

ainda, um item de distinção social. Na Tabela 2.32, apresentamos os tipos de bens de 

consumo e as proporções de professores que declaram possuí-los: 
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Tabela 2.32 - Participantes do Questionário e do PCM: posse de bens de consumo 

Bens de consumo Participantes (%) 

Computador de mesa  83,7 

Notebook  88,7 

TV-Lcd ou plasma  33,7 

Filmadora  36,2 

Home theater  18,7 

Forno de microondas  72,5 

Freezer  58,7 

Aparelho de ar refrigerado  90,0 

Lava-louças  3,7 

Esteira ergométrica  26,2 

Automóvel 93,7 
Fonte: Questionário 

Entre os que possuem automóvel, 66,3% dispõem de carro do tipo sedan ou hatch 

nacional; 17,5% possuem sedan, hatch ou caminhonete importada; 6,3% possuem carro 

utilitário, esportivo ou não.   

De modo geral, no que tange à posse dos bens de consumo pesquisados, os professores 

dos dois subgrupos não se diferenciam muito entre si, mesmo porque, como funcionários 

públicos, submetem-se a uma política de carreira do Estado, que, até certo ponto, os 

homogeniza, estabelecendo sua remuneração pelo regime de trabalho, pelos títulos 

acadêmicos acumulados e por tempo de serviço, além de considerarmos a interveniência de 

fatores como a origem social comum e a trajetória escolar e profissional partilhada. 

A partir deste ponto, examinamos o perfil do consumo cultural dos professores 

pesquisados, indicadores estes obtidos com a aplicação do questionário de pesquisa.  

Perguntamos aos sujeitos, primeiro, sobre os meios através dos quais se informam. Os 

resultados estão explicitados na Tabela 2.33: 

Tabela 2.33 - Participantes do Questionário e do PCM: acesso aos meios de informação 

Tipo 
Dimensão  

Total (%) Pedagógica (%) Específica (%) 

Internet 96,6 100,0 98,7 

TV por assinatura 26,6 38,0 33,7 

Assinatura de jornal ou revista científica 60,0 40,0 47,5 

Assinatura de revista de circulação nacional 50,0 34,0 40.0 

Assinatura de jornal local 26,6 20,0 22,5 

Assinatura de jornal de circulação nacional 3,3 10,0 6,2 

Outros 0,0 10,0 6,2 
Fonte: Questionário 

Os dados acima evidenciam que o principal meio de informação utilizado pelos 

sujeitos é a internet, sendo a quase totalidade de professores que utilizam esse recurso. Os 

meios menos utilizados são os jornais de circulação local e, sobretudo, nacional. Os sujeitos 
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da Dimensão Específica utilizam, mais do que os da Dimensão Pedagógica, a TV com 

programação fechada, e estes, mais do que seus pares da Dimensão Específica, os jornais ou 

revistas científicas e revistas de circulação nacional. 

Inquirimos os docentes sobre seus hábitos de telespectadores, propondo-lhes três graus 

de indicadores dos programas que assistem (nunca assiste TV, assiste raramente, assiste 

regularmente), considerando a programação disponível nos canais abertos
140

. Encontramos 

como traço comum dos dois subgrupos que todos os sujeitos afirmam assistir ao noticiário 

político e econômico, com cerca de 80% declarando assistir regularmente esse tipo de 

programa. Outro programa indicado pela totalidade dos sujeitos são os documentários, com 

55% declarando assistir esse tipo de programa regularmente. Registramos aqui uma diferença 

significativa entre os subgrupos, pois 80% dos docentes da Dimensão Pedagógica afirmam 

assistir documentários regularmente e apenas 40% dos seus colegas da Dimensão Específica 

declaram fazê-lo nesse grau. No outro extremo, os professores dos dois subgrupos se 

assemelham quanto a assistir programas religiosos na TV: 90% do subgrupo da Dimensão 

Pedagógica afirmam nunca assisti-los ou assisti-los raramente e 94% do subgrupo da 

Dimensão Específica dizem o mesmo.  

Entre esses dois extremos, as preferências dos professores em matéria de programas de 

TV formam um ranking ordenado, em alguns casos, pela sua condição de intelectuais, 

pesquisadores e também por sua identidade de gênero. A ordem das preferências dos 

professores, em matéria de programa televisivo, é a seguinte, considerando a resposta assiste 

regularmente, por Dimensão da formação nas licenciaturas a que pertencem: 

Tabela 2.34 - Participantes do Questionário e do PCM: preferências de programas de 

TV, por Dimensão da formação nas licenciaturas  

Ordem Dimensão Pedagógica % Dimensão Específica % 

1º. Noticiário político e econômico  80,0 Noticiário político e econômico  82 

2º. Filmes  56,7 Filmes  56 

3º. Humorísticos/documentários/entrevistas  43,3 Documentários  40 

4º. Novelas  26,7 Entrevistas  34 

5º. Variedades  20,0 Noticiário esportivo  32 

6º. Noticiário esportivo/progr. religiosos/progr. de esportes  10,0 Novelas /programas de esportes  28 

7º. Outros (não especificados)  6,7 Variedades  22 

8º. Noticiário policial  3,3 Humorísticos  20 

9º. - - Noticiário policial  8 

10º. - - Outros (não especific.)/religiosos  6 
Fonte: Questionário 

                                                 
140

Perguntamos sobre o interesse dos sujeitos quanto aos seguintes tipos de programa: noticiário político e 

econômico, documentários, entrevistas, filmes, noticiário esportivo, noticiário policial, programas de esportes, 

programas humorísticos, programas religiosos e programas de variedades. 
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Apuramos também as preferências dos docentes em matéria de programas de TV por 

gênero, na Tabela 2.35: 

Tabela 2.35 - Participantes do Questionário e do PCM: preferências de programas de 

TV, por gênero  

Ordem Masculino (34) % Feminino (46) % 

1º. Noticiário político e econômico  79,4 Noticiário político e econômico  82,6 

2º. Filme  52,9 Filme  58,6 

3º. Noticiário esportivo/entrevistas/esporte 38,2 Entrevistas/novela  36,9 

4º. Documentário  35,2 Humorístico  32,6 

5º. Humorístico  24,2 Documentário/variedades 26,0 

6º. Variedades/novela  14,7 Noticiário esportivo  13,0 

7º. Outros  8,8 Noticiário policial/religioso/esporte   8,6 

8º. Religioso  5,8 Outros  4,3 

9º. Noticiário policial  2,9  - - 
Fonte: Questionário 

Observamos que a maioria dos sujeitos dos dois gêneros tem em comum a preferência 

por noticiário político e econômico e por filmes na TV, ocupando estes, respectivamente, o 

primeiro e segundo lugar na ordem de preferências declarada. Do terceiro lugar em diante, 

nesse ranking, observam-se divergências nas preferências entre os gêneros. As mulheres, por 

exemplo, colocam as novelas em terceiro lugar, enquanto entre os homens elas ocupam o 

sexto lugar. Por outro lado, os homens indicam o noticiário esportivo e os programas de 

esporte em terceiro lugar, enquanto as mulheres os colocam em sexto e sétimo lugares de suas 

preferências. Chama a atenção, nos dados obtidos, que metade das mulheres e quase a metade 

dos homens (47%) declare que raramente assistem novelas, que 13,0% das mulheres tenham 

declarado que nunca as assistem e que 38,2% dos homens declarem o mesmo, quando as 

novelas, junto com as entrevistas, para o subgrupo feminino, ocupam o terceiro lugar das 

preferências declaradas e, para os homens, o sexto lugar. 

Encontramos nos detalhes das preferências dos professores, como consumidores da 

cultura produzida pelos mass media, alguns estereótipos relacionados a um suposto “gosto” 

feminino, a um suposto “gosto” masculino, reproduzindo-se na prática social os habitus 

referentes às diferenças de gênero. 

Indagamos, também, se o rádio tem alguma presença na vida cultural dos professores. 

De modo geral, nunca escutam rádio, exceto para 16,7% de sujeitos da Dimensão Pedagógica 

e para 28% da Dimensão Específica, que o escutam regularmente para ouvir o noticiário 

político e econômico. Abrem exceção, também, para ouvir música no rádio, 56,7% de sujeitos 

da primeira Dimensão e 60% da segunda Dimensão. Os demais tipos de programas 

radiofônicos foram praticamente descartados pelos professores. 
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Perguntamos sobre seus hábitos de leitura de jornais, revistas e livros, bem como sobre 

seus temas preferidos de leitura; sobre seu gosto musical, sua frequência a cinemas e 

preferências por gêneros de filmes. Os dados recolhidos indicam que os professores leem 

pouco os jornais. Entre os da Dimensão Pedagógica, nenhum afirma que nunca lê jornal; 

apenas 46,7% informam que leem diariamente; 30% declaram que leem nos fins de semana. 

Associado ao anterior, esse dado sugere que os professores não têm tempo para ler jornal, 

durante os dias úteis da semana. Da Dimensão Específica, 22% leem diariamente, 42% leem 

raramente e 6% afirmam nunca ler. Em relação às revistas, leem-nas regularmente 73,3% de 

sujeitos da Dimensão Pedagógica e 64% da Dimensão Específica. Essas proporções 

relativamente mais altas dos que leem revistas têm a ver com a periodicidade semanal da 

maioria das revistas, que resulta em mais tempo para leitura. 

Relativamente à frequência ao cinema e às preferências quanto aos gêneros de filmes, 

vemos que, enquanto a grande maioria assiste filmes na TV, sendo o segundo programa mais 

assistido, aqui a maioria declara que raramente vai ao cinema, estando neste caso 70% dos 

sujeitos da Dimensão Pedagógica e 64% da Dimensão Específica. Dos que vão ao cinema, os 

gêneros preferidos, para os sujeitos da primeira Dimensão, são: drama (56,7%), comédia 

(23,3%) e policial (6,7%); para os sujeitos da segunda Dimensão os gêneros de filmes 

preferidos são: drama, (46%), comédia (26%) e documentário (12%). 

Perguntamos também sobre o gosto musical dos professores, oferecendo-lhes uma 

lista de gêneros musicais
141

. Obtivemos que 66,7% dos sujeitos da Dimensão Pedagógica e 

64% sujeitos da Dimensão Específica assinalaram o gênero MPB (Música Popular Brasileira); 

os menos votados, para os docentes de primeira Dimensão, foram: rock, jazz e 

clássico/erudito, cada um com 3%, e para os da segunda Dimensão foram: rock (4%) e jazz 

(2%). Na intermediária, 10% da primeira Dimensão disseram preferir música regional e 10% 

disseram gostar de todos os gêneros; entre os professores da segunda Dimensão, esses itens 

receberam a indicação de 6% e 8% respectivamente. O gênero clássico ou erudito foi indicado 

por 3,3% dos sujeitos da Dimensão Pedagógica e por 8% dos sujeitos da Dimensão 

Específica. 

A parte do questionário sobre os hábitos de leitura de livros, associada a questões 

sobre livros comprados em 2008, média de livros lidos nesse ano, uso de bibliotecas e 

disponibilidade de biblioteca no próprio domicílio, não apenas oferecem indícios sobre 

                                                 
141

A lista de gêneros musicais é a seguinte: MPB, rock, jazz, clássico/erudito, regional (sertanejo, axé, forró etc.); 

como última alternativa, a frase: Gosta de todos igualmente. 
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habitus e práticas docentes dos sujeitos, como também sugere alguns questionamentos. 

Inquirimos inicialmente sobre a frequência
142

 com que liam livros dos seguintes gêneros: 

romance; livros científicos, técnicos e didáticos; auto-ajuda; bíblia e evangelho; livros sobre 

religião; poesia; ficção científica; biografias; história, política e filosofia; outros livros. Os 

resultados dessa consulta podem ser visualizados em mais detalhes na Tabela 2.36:  

Tabela 2.36 - Participantes do Questionário e do PCM: frequência de leitura por gênero 

de livros 

 

Gênero de livros 

Dimensão Pedagógica (%) Dimensão Específica (%) 

Nunca Raramente Regularmente Nunca Raramente Regularmente 

Romance 20,0 63,3 16,7 20,0 54,0 26,0 

Científico/técnico/ didático 0,0 0,0 100,0 2,0 2,0 96,0 

Autoajuda 56,7 40,0 3,3 72,0 24,0 4,0 

Bíblia/evangelho 33,3 46,7 20,0 36,0 46,0 18,0 

Religião 50,0 40,0 10,0 52,0 38,0 10,0 

Poesia 10,0 63,3 26,7 42,0 40,0 18,0 

Ficção científica 36,7 46,7 16,7 54,0 40,0 6,0 

Biografia 10,0 80,0 10,0 34,0 56,0 10,0 

História/política/filosofia 0,0 43,3 56,7 16,0 36,0 48,0 
Fonte: Questionário  

Com a aplicação das questões sobre a frequência de leitura dos professores e os 

gêneros mais lidos, registramos similaridades e diferenças entre os dois subgrupos. Por um 

lado, é comum o alto investimento na leitura de livros científicos, técnicos e didáticos, pois os 

índices apurados chegam a 100% em um subgrupo e a 96% no outro. A segunda maior 

indicação de leitura regular, nos dois subgrupos, é de livros de história, política e filosofia. 

Notamos, neste particular, que os docentes da Dimensão Pedagógica evidenciam interesse 

maior que os da Dimensão Específica quanto à leitura desse gênero de obras. Entre os 

primeiros, nenhum declara nunca ler esse tipo de obra e 56,7% declara lê-lo regularmente; 

entre os da segunda Dimensão, 16% afirmam nunca ler livros dessa categoria e 48% leem 

regularmente. 

Por outro lado, os demais gêneros têm índices relativamente baixos de leitura regular, 

especialmente de romance, poesia e ficção científica, nos dois subgrupos, com pequenas 

variações entre eles. Ambos os subgrupos revelam ainda menor interesse pelas biografias e 

pela literatura de autoajuda.  

 Dividindo a amostra de sujeitos por gênero, masculino e feminino, e recortando apenas 

as respostas assinaladas como regularmente, observamos que as mulheres leem mais livros do 

que os homens nas categorias: romance, bíblia e evangelho; livros sobre religião; biografias. 

Os homens leem mais que as mulheres: ficção científica; história, política e filosofia; auto-
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A escala de frequência oferecida em cada gênero de livro foi: nunca lê, lê raramente, lê regularmente. 
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ajuda. Igualam-se homens e mulheres quanto aos índices declarados de leitura de obras 

científicas, técnicas e didáticas.  

De modo geral, quanto aos hábitos de leitura dos sujeitos, devemos considerar, 

primeiro, que há pequena disposição para a leitura de lazer, de cunho literário ou para leituras 

que envolvam a imaginação, a criatividade, a fantasia, o que pode ter relação com as 

condições de escolarização da maioria dos professores, maioria essa que descreveu uma 

trajetória escolar que passa, em parte, pela escola pública, como vimos, notoriamente 

reconhecida como deficitária e de baixa qualidade, com poucas condições de desenvolver 

habitus adequados à apreciação das diversas manifestações culturais. 

 A isso se somam, em segundo lugar, as condições da origem familiar, pois, em geral, 

os docentes vêm de famílias de baixa escolaridade, e o fato de que parte significativa dos 

professores é proveniente de cidades do interior do Piauí e de outros estados, onde seria mais 

difícil o acesso e a participação em atividades que pudessem formar habitus, criar gostos e 

esquemas de apreciação das diferentes manifestações da cultura, que costumam estar mais 

disponíveis nas capitais e cidades maiores.   

Por último, tal situação pode estar ligada às condições do exercício profissional dos 

professores, isto é, às pressões do tempo e das exigências do trabalho, tendo em vista as 

inúmeras tarefas, inclusive as leituras necessárias às atividades de ensino e pesquisa, que o 

docente assume como parte do “jogo” no campo acadêmico. A leitura teria, então, a 

conotação de trabalho e não de lazer ou fruição estética. 

 Quando desagregamos os dados de frequência de leitura de gêneros de livros, por área 

de conhecimento a que se vinculam os sujeitos, percebemos outros detalhes dos perfis dos 

professores como leitores. Na Tabela 2.37, evidenciamos dados que compõem esse perfil: 
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Tabela 2.37 -  Participantes do Questionário e do PCM: frequência de leitura por gênero 

de livros e por área de conhecimento pedagógico e do currículo da educação básica 

Gênero de livros 

Dimensão Pedagógica (30) Dimensão Específica (50) 

Fundamentos 

(15) 

Metodologias 

(15) 

Linguagens           

(17) 

Ciências 

Humanas (14) 

Ciênc.Nat./  

Matem. (19) 

N Ra Re N Ra Re N Ra Re N Ra Re N Ra Re 

Romance 33,3 53,3 13,3 6,6 73,3 20,0 17,6 58,8 23,5 2 11 1 26,3 31,5 42,1 

Cient./técn./didático   0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 7,1 7,1 85,7 0,0 0,0 100,0 

Autoajuda 53,3 46,6 0,0 60,0 33,3 6,6 52,9 41,1 5,8 92,8 7,1 0,0 73,6 21,0 5,2 

Bíblia/evangelho 46,6 33,3 20,0 20,0 60,0 20,0 41,1 35,2 23,5 57,1 28,5 14,2 15,7 68,4 15,7 

Religião 66,6 33,3 0,0 33,3 46,6 20,0 52,9 41,1 5,8 64,2 21,4 14,2 42,1 47,3 10,5 

Poesia 13,3 60,0 26,6 6,6 66,6 26,6 29,4 35,2 35,2 28,5 57,1 14,2 63,1 31,5 5,2 

Ficção científica 46,6 46,6 6,6 26,6 46,6 26,6 58,8 35,2 5,8 50 35,7 14,2 52,6 47,3 0,0 

Biografia 13,3 73,3 13,3 6,6 86,6 6,6 35,2 64,7 0,0 21,4 57,1 21,4 42,1 47,3 10,5 

Hist./ polít./filosofia 0,0 26,6 73,3 0,0 60,0 40,0 17,6 41,1 41,1 0,0 0,0 100,0 26,3 57,8 15,7 
Fonte: Questionário 
Legenda: N (nunca lê); Ra (lê raramente); Re (lê regularmente) 

Aparecem, nessa tabela, baixos índices de leitura de biografias entre os professores de 

todas as áreas, porém de modo mais acentuado entre os da área de Linguagens, da Dimensão 

Específica, onde nenhum sujeito declara ler regularmente esse gênero. Chama a atenção, 

ainda, que, entre os sujeitos dessa área, 76,4% deles declarem nunca ler ou ler raramente o 

gênero romance e 64,6% digam o mesmo em relação ao gênero poesia, aparecendo 

relativamente poucos sujeitos da área que afirmem ler regularmente esses dois gêneros. 

Outro detalhe que se ratifica, agora, sob o ângulo da área de conhecimento dos 

sujeitos, é o baixo prestígio que têm as obras de ficção junto aos professores, em geral, mas 

destaca-se esse desprestígio, em especial, entre os professores da área de Ciências da Natureza 

e Matemática, tendo em vista o alto valor que atribuíram, nas suas falas, durante as 

entrevistas, à criatividade, à imaginação, como elementos necessários ao seu trabalho de 

pesquisa. 

Observamos na Tabela 2.37, acima, que se repetem as declarações de preferências de 

leitura dos sujeitos vinculadas a gêneros de livros próprios do trabalho, da área de atuação 

profissional. Notamos que os grupos de todas as áreas, exceto o de Ciências Humanas, 

declaram na proporção de 100% que leem regularmente livros científicos, técnicos e 

didáticos, o que nos leva a questionar se esses sujeitos não estariam, no caso, manifestando 

nas suas respostas os reflexos de uma imposição de legitimidade cultural, ou seja, 

respondendo aquilo que imaginam que esperamos deles
143

.  Assim, além do alto índice 

                                                 
143

A respeito dos hábitos de consumo cultural que os sujeitos podem declarar, Bourdieu pondera que: “Embora 

possa ser inteiramente desmentido pela prática, o reconhecimento das obras e do consumo legítimo acaba sempre 

por exprimir-se de algum modo – pelo menos na relação entrevistador e entrevistado, onde o primeiro aparece 
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captado de leitura regular das obras científicas, técnicas e didáticas, comum a todos os 

subgrupos, os professores das áreas de Fundamentos da Educação e de Ensino leem mais 

obras de história, política e filosofia, evidentemente, importantes para o estudo dos fenômenos 

educativos; os professores da área de Linguagens leem, relativamente mais, romance e poesia; 

os da área de Ciências Humanas, mais do que os livros científicos, técnicos e didáticos, leem, 

principalmente, livros de história, política e filosofia. Os docentes de Ciências da Natureza e 

Matemática declaram ler mais o gênero romance.  

 Propusemos, também, aos professores um exercício que demandava deles um exame 

da sua atividade concreta de leitura, no ano imediatamente anterior (2008), apresentando-lhes 

parte das mesmas categorias de gêneros de obras utilizadas na questão antecedente e uma 

escala quantitativa
144

, para que indicassem sua média de livros lidos naquele ano. Como 

resposta, obtivemos os dados que expomos a seguir, na Tabela 2.38: 

Tabela 2.38 - Participantes do Questionário e do PCM: média de livros lidos em 2008   

Gênero de livros 

Dimensão Pedagógica Dimensão Específica 

SL 1-5 6-10 11-20 
Mais 

de 20 
NR SL 1-5 6-10 11-20 

Mais 

de 20 
NR 

Romance 33,3 46,7 6,7 0,0 3,3 10,0 20,0 54,0 12,0 2,0 0,0 12,0 

Científico/técnico/didático 0,0 23,3 30,0 26,7 13,3 6,7 0,0 40,0 36,0 14,0 6,0 4,0 

História/política/filosofia       6,7 53,3 23,3 6,7 0,0 10,0 14,0 46,0 18,0 4,0 2,0 16,0 

Outros 43,3 30,0 6,7 3,3 0,0 16,7 24,0 22,0 0,0 2,0 0,0 52,0 
Fonte: Questionário  

Legenda: SL (sem leitura), NR (não respondeu) 

Analisando a tabela, quanto aos livros lidos no ano de 2008, confirma-se a tendência já 

mencionada a propósito dos dados da Tabela 2.36, sobre frequência de leitura, de que os 

índices de leitura para fruição do grupo pesquisado são relativamente baixos. A maioria dos 

docentes dos dois subgrupos declara ter lido de 1 a 5 romances, sendo altos os índices dos que 

afirmam não ter lido nenhum romance em 2008. Comparando um subgrupo a outro, os 

docentes da Dimensão Específica, proporcionalmente, leram mais romances do que seus pares 

da Dimensão Pedagógica, o que pode estar relacionado ao fato desse subgrupo ser detentor de 

maior capital cultural, como demonstramos em tópicos anteriores. 

                                                                                                                                                         
investido, em virtude do caráter dissimétrico que marca a situação de entrevista e de sua posição social, de uma 

autoridade que favorece a imposição de legitimidade –, seja sob a forma de uma simples profissão de fé („gosto 

bastante‟), seja através de uma declaração de boa vontade cultural („gostaria de conhecer‟) ou de uma declaração 

de indiferença („isto não me interessa‟). Esta última [...], estando quase sempre tingida pelo sentimento de que a 

falta de interesse não se encontra no objeto, mas no sujeito (BOURDIEU, 1999, p. 132-133). 

144
A questão era para quantificar os livros lidos em 2008, segundo as categorias: romance; livros científicos, 

técnicos ou didáticos; livros de história, política e filosofia; outros livros. Apresentamos as seguintes faixas de 

quantidade de obras lidas para a escolha dos sujeitos: nenhum, 1 a 5 livros,6 a 10 livros, 11 a 20 livros;  mais de 

20 livros. Alguns sujeitos não responderam todos os itens dessa questão. 
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 Quanto à leitura de livros do gênero científico, técnico e didático, as informações, 

discriminadas por faixas de quantidades de livros lidos, relativizam bastante os dados da 

Tabela 2.36, em que 100% do primeiro subgrupo e 96% do segundo informam ler 

regularmente obras desse gênero. Conforme exposto na tabela acima, a maioria dos docentes 

pesquisados da Dimensão Pedagógica leu entre 6 e 10 livros desse tipo e um grupo um pouco 

menor leu de 11 a 20 obras, sendo ainda expressivo o grupo que se posicionou na faixa de 1 a 

5 livros. Entre os docentes da Dimensão Específica, a maioria se classificou na faixa de 1 a 5 

livros científicos, técnicos e didáticos lidos em 2008 e a segunda maior proporção de docentes 

afirma ter lido de 6 a 10 livros nesse ano. Esses dados parecem indicar que, nos dois 

subgrupos, a leitura regular declarada não implica a leitura de muitas obras, nem mesmo de 

obras diretamente relacionadas ao trabalho. 

Relativamente à leitura de obras de história, política e filosofia, no ano de 2008, a 

tabela mostra que os formadores da Dimensão Pedagógica parecem demonstrar mais interesse 

em leituras desse gênero que seus colegas da Dimensão Específica das licenciaturas. O 

interesse desses formadores por esse gênero de leitura seria um indício que se juntaria a 

outros, já identificados, da luta dos agentes de um subcampo para constituí-lo e nele firmar 

posições.  

Analisando a série de dados sobre os hábitos de leitura dos sujeitos expostos nas 

Tabelas 2.36, 2.37 e 2.38, de modo geral, resta a percepção de que os docentes leem pouco. 

Focalizando, na Tabela 2.36, apenas as colunas nunca e regularmente das respostas dos 

docentes das duas Dimensões, se fizermos uma leitura vertical das mesmas, notaremos que 

são relativamente altos os índices da coluna nunca e baixos os índices da coluna 

regularmente, com exceção de dois itens – os gêneros científico, técnico e didático e história, 

política e filosofia. As principais anotações que fazemos a propósito dessa tabela estão 

precisamente em torno dos índices de leitura regular desses dois gêneros de obras, que 

chegam, respectivamente, a 100% e 56,7%, no primeiro subgrupo, e a 96% e 48%, no 

segundo. Índices tão altos, comparativamente aos demais dos outros gêneros de leitura, 

estariam indicando, antes, uma disposição dos sujeitos, que têm consciência de sua imagem 

pública, de seu papel de professores universitários, de portadores de “títulos de nobreza” 

escolar e cultural, para afirmar seu compromisso com esse papel de intelectual ligado ao 

campo acadêmico. Bourdieu utiliza a expressão francesa noblesse oblige (2007a, p. 207-208) 

para se referir à lógica da disposição que funciona como um habitus que dirige, como uma 

força, práticas e pensamentos dos agentes, e que, sem se impor como regra e sem ser um 
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cálculo racional, os compele a agir ou a pensar de acordo com o papel de que estão imbuídos, 

ou melhor, de acordo com sua posição no campo social e no campo acadêmico. Por serem o 

que são, os sujeitos sentem-se na obrigação de afirmar altos índices de leitura desse tipo 

específico de obras, enquanto a leitura de outros gêneros parece não fazer parte de seus 

hábitos culturais. 

 Ainda na esfera dos hábitos de leitura do grupo pesquisado, procuramos investigar sua 

frequência a bibliotecas e seu acesso a livros no próprio domicílio. Perguntamos, primeiro, se 

utilizavam e o quanto a biblioteca da própria Ufpi e outras bibliotecas públicas ou privadas. 

Quanto ao uso da primeira, 57,5% dos sujeitos pesquisados declararam não utilizar 

regularmente a biblioteca da Universidade e 65% afirmaram não utilizar outras bibliotecas 

públicas ou privadas. Perguntamos se dispunham de biblioteca no domicílio e solicitamos 

que, em caso afirmativo, informassem a quantidade aproximada de livros. Os resultados 

mostram que, considerando o total dos participantes, 16,2% não dispõem de biblioteca em 

casa; 21,2% possuem até 100 títulos em suas residências; 40% declaram ter de 101 até 500 

títulos; 10% têm entre 501 e 1.000 títulos; 5% têm de 1.001 a 2.000 títulos e 5% possuem de 

2.001 até 5.000 títulos
145

.   

A discriminação por Dimensão da formação nas licenciaturas mostra que a situação 

dos sujeitos, quanto à posse de livros no próprio domicílio, varia, mas notamos que há mais 

professores sem biblioteca
146

 em casa entre os que atuam na Dimensão Pedagógica da 

formação nas licenciaturas do que entre aqueles vinculados à Dimensão Específica, isto é, 

considerando o total de sujeitos de cada Dimensão, 20% da primeira e 14% da segunda 

declaram não ter biblioteca em casa.  Eles se equivalem quanto à posse de títulos em casa na 

faixa mais baixa, isto é, cerca de 60% de sujeitos das duas Dimensões declaram possuir de 1 a 

500 títulos; nas faixas intermediárias (de 501 a 1.000 títulos e de 1.001 a 2.000 títulos), estão 

10% dos docentes da primeira Dimensão e 18% dos docentes da segunda Dimensão; por fim, 

na faixa mais alta, 10% da primeira Dimensão declaram ter em casa de 2.001 a 5.000 títulos e 

2% da segunda Dimensão afirmam estar nessa mesma faixa de posse de títulos em seu 

domicílio. 

Outra questão proposta, quanto ao estilo de vida dos sujeitos, inquiriu sobre o uso de 

seu tempo livre. Propusemos-lhes que assinalassem, sem hierarquizar, as cinco atividades que 

                                                 
145

2,5% dos docentes não informaram o número de títulos que possuíam em casa.  

146
Denominamos biblioteca, em sentido amplo, isto é, pedimos aos professores que informassem quantos livros, 

aproximadamente, tinham em casa sem, necessariamente, ter uma biblioteca organizada, catalogada etc. 
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costumavam realizar com mais frequência, em 15 possibilidades apresentadas, oferecendo, 

ainda, um espaço em branco para que completassem, caso a questão não incluísse suas 

respostas. As cinco respostas mais frequentes, pela ordem, segundo a Dimensão a que 

pertencem os sujeitos, foram:  

Tabela 2.39 - Participantes do Questionário e do PCM: atividades a que mais se dedica 

nos dias/horas de folga 

Dimensão Pedagógica Dimensão Específica 

Atividades  (%) Atividades  (%) 

Estuda e prepara aulas 56,7 Frequenta bares e restaurantes 52,0 

Frequenta bares e restaurantes 43,3 Estuda e prepara aulas 44,0 

Põe em dia trabalhos atrasados 36,7 Lê livros, jornais e revistas 28,0 

Lê livros, jornais e revistas 33,3 Põe em dia trabalhos atrasados 26,0 

Viaja 26,7 Navega na internet 22,0 
Fonte: Questionário  

Como podemos perceber, os professores das duas Dimensões da formação nas 

licenciaturas da Ufpi realizam, nos dias e horas de folga, atividades semelhantes, com 

variações na frequência. Porém o que chama a atenção nos dois subgrupos é que utilizam dias 

e horas, que seriam de folga, para estudar e preparar aulas e por em dia trabalhos atrasados, 

ocupando, especificamente, com atividade própria do professor, o tempo destinado à 

reposição de energias, pois a resposta estuda e prepara aulas obteve a maior frequência no 

primeiro subgrupo e a segunda maior no subgrupo da Dimensão Específica.   

Identificamos nesse traço a regularidade de um habitus do professor, no campo 

acadêmico, e uma das propriedades em ação nesse mesmo campo. Mais precisamente, no 

nível dos indivíduos e dos coletivos estudados, a expressão de uma das dimensões do habitus, 

um ethos, uma ética prática, pré-reflexiva, capaz de despertar nos agentes o sentimento da 

responsabilidade, a necessidade de respeitar valores e expectativas sociais envolvidos no seu 

exercício profissional, sem que, para isso, realizem um cálculo dos “lucros” que lhe advirão 

dessa atitude.  

Ao mesmo tempo, flagramos nessa estatística uma propriedade do campo, necessária à 

sua existência e funcionamento, que Bourdieu nomeia de illusio, interesse – oposto a 

desinteresse e também a indiferença –, investimento que leva os indivíduos e grupos a 

participar do jogo social no campo, reconhecendo seus objetos como dignos de disputa: “[...] 

a illusio é essa relação encantada com um jogo que é o produto de uma relação de 

cumplicidade ontológica entre as estruturas mentais e as estruturas objetivas do espaço social” 

(2007a, p. 141). Esse conceito permite-nos compreender, sem mistificação, as condutas dos 

agentes de um campo, distanciando-nos de explicações que tendem a apresentar certos 
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campos sociais, como o intelectual, o artístico ou o científico, como um mundo à parte, isento 

de interesse
147

. Compreendemos que a veemência desse dado, que mostra os professores 

trabalhando nas horas de folga, se deve à illusio, ao interesse que eles próprios têm de estar no 

jogo, isto é, de participar da construção do campo e subcampo, ocupando posições de poder 

no desenvolvimento dessas estruturas.  Essa constatação, no entanto, não deve obscurecer a 

visão de que os professores universitários enfrentam pressões objetivas, advindas das 

condições impostas da política de carreira, como o têm demonstrado diversos 

pesquisadores
148

. 

Concluindo o presente tópico, retomamos a noção de que os objetos de consumo 

possuídos têm também valor simbólico, isto é, têm sentido e servem para dar sentido. Essa é 

outra forma de dizer que a posse dos objetos classificados serve também para classificar e 

distinguir seus proprietários. Tal posse indica, portanto, as diferenças e hierarquias que regem 

as relações entre os agentes nas suas posições sociais alcançadas.  

O grupo pesquisado apresenta padrões de consumo material e simbólico que o 

colocam em situação privilegiada, quando cotejados com os padrões que caracterizam a 

imensa maioria dos cidadãos do País. Considerando, por exemplo, os salários dos professores 

brasileiros, notoriamente deficientes, os salários a que fazem jus os professores universitários 

das universidades públicas federais não apenas os livram da quase penúria em que vivem os 

colegas da educação básica, que atuam na rede pública, mas lhes permitem certo padrão de 

conforto material que os posiciona como elite do professorado. São, também, pelos títulos que 

asseguram sua alta qualificação técnica, uma elite cultural. Longe estão, no entanto, dos 

cidadãos que acumulam, principalmente, o capital econômico, que costuma vir associado a 

outros tipos de capitais. Desse ponto de vista, os professores são uma fração dominada dentro 

da classe dominante.  

A essa posição social dos formadores sobrepõe-se sua posição no campo acadêmico, 

intimamente relacionadas, em cuja base identificamos variáveis em torno das quais vimos 

trabalhando – de gênero, origem social, formação escolar, formação acadêmico-profissional, 

formação disciplinar (no sentido da disciplina de especialização mais alta desses professores), 

bem como essas variáveis de consumo material e cultural que exprimem a origem social por 

                                                 
147

Bourdieu (2007a) enfatiza que o interesse que move os agentes de um campo social não se reduz a um cálculo 

consciente para obter eficácia a custo mínimo e nem é apenas interesse econômico, visando lucro econômico. 

148
Por exemplo, Sguissardi (2009); Lacaz (2010); Silva Júnior, Sguissardi e Silva (2010); Sobral e Ramos 

(2010).  
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meio de gostos e estilos de vida. Sendo uma variável de distinção social e produtora de 

classificações sociais, o consumo não distingue de modo neutro, mas tem, sim, uma dimensão 

de poder que hierarquiza, sustenta e atesta as posições dos agentes nos campos sociais. 

 Procedendo a uma síntese integradora, procuramos evidenciar, no presente capítulo, o 

ponto de partida e o percurso que levaram os docentes de licenciaturas da Ufpi a se tornarem 

o que são no seu ponto de chegada atual, isto é, como professores universitários, formadores 

de professores. Para isso, recortamos, entre diversas possibilidades de construção, em sentido 

epistêmico
149

, dos subgrupos de agentes pesquisados, certos aspectos, ou como diz Bourdieu, 

um conjunto finito de propriedades relevantes para a identificação de regularidades objetivas, 

constatadas nos dados apresentados – basicamente em torno da família, da vida escolar e 

acadêmica, da profissão e dos espaços sociais onde é exercida e dos hábitos de consumo 

material e simbólico –, que manifestam os capitais indicadores e constituidores de habitus 

docentes dos formadores de professores. 

Tendo em vista perceber os capitais com que contaram em seu percurso até o exercício 

profissional no campo acadêmico, investigamos sua origem social, ou seja, seu lugar de 

procedência, e suas famílias, sob os aspectos da ocupação e instrução de seus avós e pais.  A 

partir daí, acompanhamos como as diferenças sociais vão se estabelecendo de uma geração a 

outra nas famílias dos professores. Vimos como a maioria desses vem de avós com ocupações 

modestas, pois nem mesmo os que eram proprietários rurais, no Estado do Piauí de décadas 

atrás, contavam com as vantagens do poderoso agronegócio que, só da década de 90 para a 

atual, começou a se instalar mais fortemente em algumas áreas dos cerrados, no sul do Piauí, 

pela ação de migrantes provenientes dos Estados da região sul do Brasil. Vimos que em torno 

de 60% daqueles avós ou  eram analfabetos, ou eram alfabetizados sem ter passado pela 

escola, ou tinham baixíssima escolaridade.  

                                                 
149

Em Homo academicus, Bourdieu diferencia indivíduos empíricos de indivíduos epistêmicos. Os indivíduos 

epistêmicos seriam os indivíduos construídos pela ciência, como “objetos” de conhecimento, enquanto os 

indivíduos empíricos seriam “objetos” de mero reconhecimento. Diz o autor: “Assim, na existência ordinária, o 

nome próprio opera uma simples marcação e, ao modo do que os lógicos denominam de indicadores, ele é em si 

mesmo quase insignificante [...] e não acrescenta quase nenhuma informação sobre a pessoa designada (salvo se 

se trata de um nome nobre ou célebre, ou se evoca uma etnia em particular). Etiqueta suscetível de ser aplicada 

arbitrariamente a qualquer objeto, ele diz daquele a que designa que ele é diferente sem anunciar em que ele 

difere; instrumento de reconhecimento, e não de conhecimento, marca um indivíduo empírico, apreendido 

globalmente como singular, isto é, como diferente, mas sem análise da diferença. O indivíduo construído, ao 

contrário, é definido por um conjunto finito de propriedades explicitamente definidas que difere por um sistema 

de diferenças assinaláveis de conjunto de propriedades construídas segundo os mesmos critérios explícitos, que 

caracterizam os mesmos indivíduos; mais exatamente, ele marca seu referente não no espaço ordinário, mas num 

espaço construído de diferenças produzidas pela definição mesma do conjunto finito de variáveis eficazes” 

(1984, p. 35-36 - Tradução nossa). 
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As ocupações ou profissões dos avós e dos pais e as parcas condições de escolarização  

da maioria desses ascendentes demonstram a origem quase sempre popular dos professores, 

existindo, no entanto, uma fração deles com pais profissionais liberais ou empresários, que 

pertenceriam às camada socais mais elevadas. Mas a maioria dos formadores iniciou a vida 

com pequenos capitais e logrou ascender, pelo acúmulo de capital cultural, via escolarização, 

à condição de “classe de transição” – pequena burguesia ou classes médias, nos termos de 

Bourdieu (1998b, p. 48).  

Vimos como os pais dos docentes alcançaram ocupações mais diversificadas, típicas 

das áreas urbanas, algumas qualificadas, exigindo mais escolaridade, mais conhecimentos 

técnicos. Frações significativas de pais e mães apresentam escolaridade de ensino médio 

completo e alguns teriam cursado o ensino superior.   

Um dado marcante na trajetória desses formadores é o fato de que perto de um quarto 

de suas mães são professoras, constatação relevante para compreendermos as características 

dos mesmos como estudantes da educação básica, sabendo da importância da atuação materna 

na educação dos filhos
150

. Além disso, a convivência com alguém tão próximo, com inserção 

como empregada do setor educacional, deve oferecer alguma vantagem pelo acesso mais fácil 

às informações sobre o funcionamento do sistema escolar. Nesse sentido, a posição das mães-

professoras torna-se um capital importante no direcionamento da vida escolar dos filhos e na 

obtenção de bons resultados escolares.  

Não verificamos diferenças importantes nas proporções de sujeitos por subgrupo com 

mães-professoras, mas constatamos que seus pais (homens), detêm capitais culturais 

significativamente diferentes. Enquanto o subgrupo da Dimensão Pedagógica tem 6,6% de 

pais (homens) com curso superior exercendo uma profissão liberal ou função pública que 

exige nível superior, no subgrupo da Dimensão Específica há 18% de pais (homens) com 

essas mesmas propriedades. Além disso, destacamos que os(as) professores(as) do último 

subgrupo fazem alianças matrimoniais com companheiros(as) com capital cultural maior do 

que seus pares do primeiro subgrupo. Essas influências familiares são estruturantes essenciais 

de disposições ou inclinações favoráveis à profissão de professor, quando promovem um 

encontro entre uma aspiração razoável de ascensão social por meio da escola e as 

possibilidades objetivas de êxito.  
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Lahire (1997), além de outros, estuda o papel da família no desenvolvimento escolar dos filhos. 
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 Outros elementos relevantes, que estão na base da construção dos habitus docentes, 

práticas e representações dos formadores de professores, são os que dizem respeito aos 

tempos e lugares em que se deu sua vida escolar. A maior parte dos professores é de origem 

urbana, seja do interior ou de capital, tendendo os do interior a se transferir para a capital, na 

medida em que avançam na escolarização básica. Notamos, também, a constância com que 

quase todos os professores realizaram um percurso escolar regular, tendo ingressado na escola 

na idade e série adequadas, e cumprido todo o roteiro da escola básica, até ascender ao ensino 

superior. Os investimentos das famílias dos docentes na educação escolar dos mesmos 

transparecem nos movimentos que realizam quando progridem na vida escolar, do interior 

para a capital, da escola pública para a escola privada, baseadas na crença de que esta oferece 

melhores chances de sucesso que a primeira. Registramos, além disso, que um número 

relativamente maior de professores do subgrupo da Dimensão Específica cursou o ensino 

médio em escolas privadas, enquanto no subgrupo da Dimensão Pedagógica essa proporção é 

bem menor, apontando para a possibilidade de os primeiros terem sido melhor aquinhoados 

de capital escolar do que seus colegas do segundo subgrupo, considerando as conhecidas 

fragilidades de uma parte importante das escolas públicas em relação à escola privada. 

 A experiência escolar como aluno do ensino médio esboça outra distinção significativa 

entre os futuros professores universitários, pois vimos que, entre os docentes da Dimensão 

Pedagógica da formação de professores, há uma fração relativamente maior originária de 

escolas normais e entre os docentes da Dimensão Específica prevalece a escolarização da 

grande maioria no ensino médio geral. Esses são referentes de certa relevância tendo em vista 

que, nas escolas normais, os estudantes entram em contato com modelos de professor cuja 

experiência docente é construída, geralmente, em escolas primárias, onde predominam os 

valores pedagógicos. Além disso, na escola normal, é minimizado o contato dos alunos com 

as tradicionais disciplinas de Ciências Humanas, Linguagens e Ciências da Natureza e 

Matemática, ministradas no ensino médio geral, em favor do ensino de disciplinas 

pedagógicas próprias do ensino normal. Assim, os estudantes desse ensino médio tradicional 

têm mais tempo de exposição ao estudo daquelas disciplinas, tendo oportunidade de 

desenvolver seu gosto em relação a algumas delas, o que pode influenciá-los na escolha do 

curso universitário e nas suas representações sobre a docência. A isso acrescentamos que, no 

ensino médio, o aluno entra em contato com o modelo do professor secundário, geralmente 

um licenciado, que, a seu tempo, costuma se espelhar no modelo do professor universitário, a 

que já nos referimos. 
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Como estudantes universitários, percebemos que mais da metade dos participantes 

teve experiência de monitoria, quando tiveram a oportunidade de conviver de perto com seus 

professores, de observar as rotinas do trabalho docente na universidade e delas participar e, 

mesmo, de se aproximar dos colegas de curso na posição de monitores. Nessa condição, o 

estudante costuma ser visto pelos colegas como alguém que “sabe mais”, ou tem mais 

experiência, que, de alguma forma, se qualificou mais que os outros para obter a vaga de 

monitoria. Esses elementos podem atuar como uma experiência positiva, um capital que se 

soma a outros e que o inclina à profissão docente, reforçando os habitus que vão sustentá-la. 

Ainda como estudantes de graduação, os formadores relatam experiências que também 

contribuíram para estruturar habitus docentes. Com quase a mesma intensidade com que 

participaram na monitoria, os futuros professores exerceram a militância no movimento 

estudantil, mas se dedicaram menos a experiências de pesquisa e iniciação científica, o que 

possivelmente está relacionado ao fato de se tratar de alunos-trabalhadores, com pouco tempo 

para se dedicar a atividades acadêmicas. A centralidade da monitoria e a posição menos 

relevante das experiências de pesquisa e iniciação científica são também referentes 

importantes dos habitus docentes dos futuros professores formadores que, ao se engajarem na 

universidade, vão “naturalmente” se dedicar mais ao ensino do que à pesquisa. 

Na mesma condição de estudantes universitários, também é feita sua iniciação como 

professores, pois os dados mostram que uma proporção significativa dos sujeitos, ainda 

estudantes, começa a trabalhar como professor na rede escolar, experiência essa cuja 

importância como estruturadora dos habitus docentes tem sido evidenciada pelos 

pesquisadores do subcampo da formação de professores
151

. Aqui também se diferenciam os 

docentes da Dimensão Pedagógica dos pertencentes à Dimensão Específica da formação nas 

licenciaturas, pois observamos que os primeiros contam com mais tempo e maior variedade 

de experiências na educação básica, como professor ou exercendo uma função técnica nas 

escolas, como diretor ou coordenador, por exemplo, enquanto o segundo subgrupo tem uma 

experiência mais voltada para uma atuação em determinada disciplina e mais concentrada nas 

séries finais do ensino fundamental e no ensino médio e profissionalizante. 

Investigando sobre como se deu o recrutamento dos futuros professores para o 

mercado de trabalho, constatamos que uma fração significativa já trabalhava na idade própria 

para cursar o ensino médio e a maioria precisou trabalhar concomitantemente ao curso 
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superior, situação compatível com os capitais de que dispunham para prosseguir os estudos. 

Pouco mais da metade desses profissionais já ingressou no mercado de trabalho como 

professor e a outra parte iniciou trabalhando em outra atividade que não o magistério. Dado 

importante aqui verificado é que as mulheres têm atividade docente mais precoce do que os 

homens, embora estes ingressem no mercado de trabalho mais cedo, em outra atividade, o que 

nos leva a perceber como a divisão por gênero vai demarcando as trajetórias sociais dos 

agentes, e se instala como marca de um subcampo acadêmico, concentrando os gêneros em 

determinadas dimensões desse subcampo, que não por acaso concentram mais ou menos 

capitais, conforme o gênero dos que nele têm atuação.  

O detalhamento dos dados sobre gênero nos permitiu perceber que as mulheres da 

Dimensão Pedagógica são os agentes dominados do subcampo, pois parecem ter contado com 

os menores capitais na sua trajetória: seus pais apresentam menos capital escolar que os pais 

dos docentes da Dimensão Específica; as alianças matrimoniais são feitas com companheiros 

menos escolarizados do que suas colegas do outro subgrupo; começam a trabalhar mais cedo 

como professoras, muitas vêm de escolas normais e de uma graduação em Pedagogia, um 

“curso popular”, segundo os critérios de Setton, citada. Ademais, como estudantes 

universitárias, as mulheres do subgrupo pesquisado, de modo geral, tiveram menos 

experiências de monitoria e pesquisa do que os homens, superando a estes apenas nas 

experiências de militância no movimento estudantil.  

Na esfera da iniciação profissional dos formadores, verificamos que uma proporção 

alta de docentes declara ter ingressado na profissão por ser uma aspiração, sendo bem 

menores as proporções dos que admitem razões mais pragmáticas para essa escolha, como 

necessidade financeira, não aprovação no vestibular desejado ou falta de opção de cursos na 

cidade. Compreendemos que essa inclinação da maioria dos sujeitos a afirmar que ser 

professor era uma aspiração, desvalorizando a ideia de vocação, como veremos no próximo 

capítulo, corresponde àquilo que Bourdieu e Saint-Martin denominam de “dialética das 

oportunidades objetivas e das aspirações”, tão fechada, dizem, que é inútil tentar separar 

determinismos objetivos da determinação subjetiva (1998, p. 205). Para professores 

universitários, que alcançaram, nas condições dadas, posição de elite do professorado, tendo 

em vista, principalmente, o capital cultural, atestado pelos títulos escolares que lograram 

acumular, e o próprio capital social, advindo de sua posição em relação às outras classes do 

magistério, vale a afirmação: “Toda socialização bem sucedida tende a obter dos agentes que 

eles se façam cúmplices de seu destino” (1998, p. 205). Embora a explicação dominante 
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recaia no mais elementar senso comum, entendemos que essa é a forma como avocam para si 

(sou eu que aspiro a) a responsabilidade de terem se tornado exatamente o que são. Nesse 

aspecto particular, os dois subgrupos aqui definidos não apresentam diferenças importantes 

entre si, pois ambos partilham a illusio, uma propriedade do funcionamento do subcampo. 

Outro trabalho a que nos dedicamos foi recompor certos traços da trajetória construída 

dos formadores já como profissionais docentes da Ufpi. Procuramos evidenciar suas posições, 

como agentes da Dimensão Pedagógica ou da Dimensão Específica da formação de 

professores nos cursos de licenciatura, significando com isso que buscamos conhecer os 

agentes em ato – com o perdão do abuso semântico –, apreender os habitus docentes em pleno 

funcionamento, isto é, os referentes das disposições subjetivas forjadas desde suas posições 

objetivas no campo e subcampo pesquisados, objetivamente manifestados como razões 

práticas que os movem nesses espaços acadêmicos. 

Dessa maneira, investigamos quais eram suas áreas de interesse e objetos de estudo na 

pós-graduação; suas disposições frente a solicitações das atividades de ensino e pesquisa, 

envolvendo os aspectos: dispêndio de tempo de trabalho, participação em atividades de 

pesquisa, estilo de ensinar; seus interesses de atualização de conhecimentos; sua avaliação 

sobre o que representa prestígio para um professor; objetos de disputa nas licenciaturas e 

valores pedagógicos tendo em vista a prática do professor da educação básica.  

Verificamos que, já na carreira de professores universitários, os formadores dirigem 

seus investimentos em estudos de pós-graduação, seus esforços de pesquisa e atualização para 

o aprofundamento em áreas ou objetos da própria especialidade, ignorando a evolução do 

conhecimento do que se passa na outra metade do seu objeto de trabalho. Também 

constatamos que, praticamente, os formadores de professores não fazem estudos de 

aprofundamento ou atividades de pesquisa e atualização de conhecimentos que vinculem – ou 

que transitem entre elas – aquelas duas Dimensões da formação de professores, as áreas de 

conhecimento ou disciplinas específicas a que se dedicam com a área de educação ou com o 

ensino dessas disciplinas e vice-versa.  

Do lado dos formadores da Dimensão Pedagógica, os habitus docentes se manifestam 

na forte preferência por objetos pedagógicos teóricos, voltados para os Fundamentos da 

Educação, desvinculados das estruturas concretas em que o pedagógico se realiza, como o 

sistema educacional, a escola, o aluno, o professor, a sala de aula etc., possivelmente, um 

reflexo da demissão da universidade em relação à escola básica, sem ignorar que podem atuar 

aí outros fatores, objetivos e subjetivos. Do lado dos formadores da Dimensão Específica, o 
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habitus docente que prevalece se expressa na suposição de que o ensino da disciplina é uma 

obviedade que dispensa reflexão teórico-pedagógica, tal a naturalização que assumiu o objeto 

ensino, da mesma forma que se naturalizou o objeto formação de professores.  

Outra inclinação que encontramos no grupo pesquisado, que tem interface com a 

acima referida, é a tradição disciplinar característica da organização universitária, que já não 

atende às necessidades contemporâneas da educação escolar básica, senão, da própria 

educação superior, que demanda, cada vez mais habitus docentes, representações e práticas 

interdisciplinares, transdisciplinares, a que a universidade tem oferecido pouca abertura.   

Desse modo, do lado da Dimensão Pedagógica das licenciaturas, os formadores 

incidem seus investimentos em estudos de objetos do espaço do pedagógico, havendo pouca 

atenção tanto para com os contextos e situações de trabalho nas escolas, quanto para objetos 

ligados a outra área ou disciplina específica, por exemplo, favorecendo o trânsito inter e 

transdisciplinar, já que, supostamente, esse subgrupo de mestres e doutores em educação seria 

o detentor da necessária visão científica e filosófica da educação e seus processos. Do lado da 

Dimensão Específica, os formadores seguem o fluxo da tradição disciplinar (específica) da 

instituição universitária, ignorando as solicitações daqueles mesmos contextos e situações, 

formando um professor com uma identidade cravada na disciplina específica, priorizando o 

domínio de conteúdos específicos e atribuindo à formação pedagógica um caráter 

instrumental, de valor secundário e desvinculado dos conteúdos da formação específica.  

Identificamos, assim, nos dois subgrupos, nos investimentos que realizam em estudos 

para o próprio desenvolvimento profissional, o ethos disciplinar que vigora na universidade, 

que se associa à cultura da cisão entre as duas Dimensões da formação nas licenciaturas e a 

reforça. 

Sob o aspecto da relação dos formadores com o ensino e a pesquisa, percebemos neles 

um ethos oscilante entre esses dois elementos, produto dos movimentos de transformação na 

ideia de universidade. Vimos que a política de alta valorização da pesquisa e do pesquisador 

adotada na universidade brasileira, pressionada, no contexto dos anos 1990, a redefinir suas 

funções tradicionais, priorizando a pesquisa, reverbera nas categorias de percepção e análise 

dos próprios docentes, que adotam uma retórica de valorização da pesquisa, de crença no 

poder redentor da mesma, enquanto seu fazer cotidiano se centra no ensino, sem registro de 

uma compreensão clara do papel da pesquisa nesse ensino. Observamos que a representação 

de grande parte dos formadores sobre o papel da pesquisa na formação de professores fica na 

noção geral de pesquisa acadêmica, que teria implícito um efeito quase mágico sobre a 
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qualidade da formação. A essa se associa a representação que aceita como natural a ruptura 

entre ensino e pesquisa, esta submetendo e colonizando aquele, em mão única. 

O envolvimento dos subgrupos analisados com pesquisa é menor do que sugere sua 

retórica, entre outros motivos, porque a prática da pesquisa entre os professores das 

licenciaturas é incipiente, ainda está em construção, mas também porque há restrições 

objetivas definindo quem pode fazer pesquisa, receber financiamento, apoio institucional etc. 

Quanto ao que investigam aqueles que se engajam em núcleos de pesquisa da Ufpi, os dados 

mostram que se repete a disposição disciplinar identificada acima para participar 

exclusivamente em núcleos que tenham objetos de estudo da própria especialidade.  

Discriminando os dois subgrupos com referência a esse ponto, o subgrupo responsável 

pela Dimensão Pedagógica da formação nas licenciaturas é significativamente mais 

participante em núcleos de pesquisa do que o subgrupo da Dimensão Específica, fato que 

interpretamos como parte das lutas do subcampo da formação de professores para acumular 

capital simbólico e conquistar posições de maior prestígio no campo acadêmico, mas não 

encontramos no conjunto desse subgrupo, que se identifica com o estudo da educação como 

sua especialidade, uma preocupação em se articular com áreas ou disciplinas de conteúdo 

específico com vistas à pesquisa sobre o seu ensino, citando uma possibilidade.  

Perguntando sobre as influências que reconhecem no seu estilo de ensinar, captamos 

semelhanças e diferenças significativas entre os dois subgrupos, que guardam coerência com 

os achados anteriores sobre as posições dos docentes em relação ao ensino e à pesquisa e com 

sua inserção nas Dimensões da formação enfocadas. Por exemplo, partilham a atribuição à 

influência de um professor, quando estudantes, no seu estilo de ensinar, porém tal influência é 

admitida por proporção bem maior de docentes da Dimensão Específica do que daqueles da 

Dimensão Pedagógica. Uma fração importante dos últimos, em compensação, admite a 

relevância da reflexão proporcionada pelo estudo das teorias pedagógicas como estruturantes 

do seu estilo de ensinar, enquanto no subgrupo da Dimensão Específica só uma minoria 

reconhece alguma influência desse estudo no seu estilo docente. 

Examinamos com os docentes para onde dirigem seus interesses de atualização de 

conhecimentos, ou de outra forma, seus investimentos científicos. Captamos um movimento 

comum aos dois subgrupos para se atualizarem mais por meio da leitura de livros e revistas 

especializadas, isto é, mais como consumidores de pesquisa, e menos como autores. No 

entanto, percebemos diferenças importantes entre os dois subgrupos, pois enquanto os 

docentes da Dimensão Pedagógica indicam interesse em atualizar-se no conhecimento 
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específico com que trabalham, o subgrupo da Dimensão Específica da formação nas 

licenciaturas evidencia índices desalentadores de desinteresse pela abordagem pedagógica das 

disciplinas que ministram. Suas estratégias de atualização de conhecimentos são a leitura de 

revistas e livros especializados e a participação em eventos e em estudos e pesquisas voltados 

para a própria área de especialidade, com baixíssimas proporções de docentes desse subgrupo 

interessados pelo que se passa no conhecimento da área de educação, ratificando sua 

tendência a se voltar para o conhecimento disciplinar de sua Dimensão de atuação, 

desconhecendo a evolução da área de educação.  

Procuramos, ainda, identificar o que os docentes consideram como fontes de poder e 

de prestígio no campo acadêmico e no subcampo da formação de professores, correlacionando 

as respostas com as estruturas objetivas das posições que ocupam no campo e subcampo 

analisados. E percebemos em suas respostas os efeitos de suas posições nesses espaços socais. 

Se, para quase todos, ser reconhecido como bom professor e ter o domínio dos conteúdos são 

troféus do campo acadêmico, pois representam prestígio, que  reverte em poder simbólico, ter 

o domínio da prática pedagógica já não desfruta do mesmo valor para os dois subgrupos. 

Maiores proporções de docentes da Dimensão Pedagógica  valorizam mais e menos da metade 

de docentes da Dimensão Específica confere alto prestígio a essa habilidade, embora, 

dificilmente possamos conceber um bom professor, mesmo com a restrição no sentido ético, 

separado do domínio da prática pedagógica. Vemos aí a atuação de um habitus docente dos 

formadores, cada subgrupo definindo seus valores de acordo com seus lugares de 

pertencimento. A relativa desvalorização do domínio da prática pedagógica, por parte dos que 

não lhe reconhecem alto prestígio, tem relações não apenas com os lugares que ocupam os 

docentes no campo e subcampo referidos, mas também com a desvalorização da área de 

educação ou da Pedagogia como campo científico, para onde se dirige maioria substancial do 

gênero feminino, a cujas razões nos referimos no capítulo anterior.  

 Apesar de que todos os aspectos investigados e referidos, até aqui, remetam 

indiretamente às disputas simbólicas que se travam no subcampo da formação de professores 

e ao que está sendo disputado, selecionamos alguns, diretamente ligados à reforma dos cursos 

de licenciaturas, que nos auxiliassem a identificar que objetos específicos, sob tal aspecto, 

disputam os formadores. Demandamos-lhes uma avaliação geral sobre as mudanças definidas 

pela política nacional de formação de professores, assim também sobre objetos particulares da 

reforma, como o aumento de carga horária das disciplinas pedagógicas, implicando a redução 

da carga horária de disciplinas específicas; o acréscimo de disciplinas de Fundamentos da 



222 
 

Educação; o acréscimo de disciplinas de metodologias específicas e, por último, perguntamos-

lhes sobre as qualidades e defeitos de um professor da educação básica. 

 Os resultados mostraram que, praticamente em todos os temas propostos, o coletivo 

dos formadores evidencia suas posições na estrutura do subcampo da formação de 

professores, manifestando os habitus docentes que sustentam e justificam tais posições, 

gerando as representações a elas adequadas. De modo similar ao que ocorre entre os campos e 

subcampos científicos, observamos homologias, com sinais contrários, entre os formadores de 

uma e de outra Dimensões da formação aqui enfocadas. Captamos uma inclinação entre os 

docentes da Dimensão Pedagógica a adotar uma perspectiva otimista quanto ao futuro da 

formação de professores, objeto da reforma, e, entre seus pares da Dimensão Específica, uma 

tendência à descrença nessas mudanças. Esmiuçando as razões do otimismo de uns e do 

ceticismo e pessimismo de outros, observamos que, entre os primeiros, da Dimensão 

Pedagógica, é mínima a percentagem dos que consideram as disciplinas pedagógicas 

introduzidas com a reforma como inúteis ou inócuas ou dos que entendem que a qualidade da 

formação nas licenciaturas ficou pior por ter diminuído a carga horária das disciplinas 

específicas, por exemplo. No segundo subgrupo, da Dimensão Específica, essas razões estão 

claramente atreladas a uma representação das disciplinas pedagógicas como inúteis ou 

inócuas, coerente com a análise que considera que a qualidade da formação nas licenciaturas 

ficou pior por ter diminuído a carga horária das disciplinas específicas, que não é outra coisa 

senão uma expressão da negação de conhecimento e reconhecimento da autoridade científica, 

portanto, da legitimidade acadêmica da área educacional e de suas disciplinas de formação 

pedagógica.  

 Ao propor aos participantes questões a respeito de cargas horárias de disciplinas e da 

introdução de disciplinas pedagógicas nos projetos curriculares dos cursos em foco, as 

respostas dos docentes confirmaram o pressuposto quanto ao sentido do que está sendo 

disputado e quanto ao que significa o domínio desses objetos, isto é, poder simbólico de 

governar o subcampo, ditar-lhe os rumos. Isso se explicita melhor nos dados que mostram o 

relativamente menor ou maior interesse demonstrado quando a arena da disputa por um objeto 

é nacional, isto é, mais distante, quando o objeto é mais abstrato, ou quando o que está sendo 

disputado é local, mais próximo, concretamente relacionado ao cotidiano dos docentes, como 

espaço-tempo curricular nos projetos dos cursos.  

O mesmo ethos, que vem dividindo e opondo os formadores de professores no interior 

do subcampo acadêmico, atravessa esse espaço social para se projetar na esfera da educação 
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básica, o que se revela nas classificações que realizaram a respeito das qualidades e defeitos 

dos docentes da educação básica. Enquanto os vinculados à formação pedagógica proclamam 

a prevalência dos valores pedagógicos, os vinculados à formação específica mostram sua 

crença nos poderes mágicos do domínio do conteúdo. Aqui, os esquemas práticos dos 

formadores das duas Dimensões da formação de professores nas licenciaturas pesquisadas 

novamente entram em operação e expõem a fratura que os opõe entre si, impedindo-os de 

construir algum tipo de compreensão comum sobre o que deve ser seu objeto de trabalho, a 

formação de professores.  

Apontamos, nos tópicos desenvolvidos até aqui, algumas contradições presentes nas 

respostas dos docentes. Tais contradições, afloradas à superfície dos fenômenos, 

transformam-se em coerência quando as examinamos sob a lógica da prática que preside todo 

campo social, pois, como ensina Bourdieu, a “[...] prática tem uma lógica que não é a da 

lógica e, consequentemente, aplicar às lógicas práticas a lógica lógica, é arriscar destruir, 

através dos instrumentos que utilizamos para descrevê-la, a lógica que queremos descrever” 

(2007a, p. 145-146). Cremos ter evidenciado, com os dados apresentados, algumas razões 

dessa lógica prática, compreendendo que não se trata apenas de uma questão de escolha dos 

professores, de uma deliberação autônoma de investir em tal ou qual objeto mais prestigioso, 

visando a determinado “lucro” no campo de investimento. Menos ainda se trata de uma 

atitude negligente ou de pura e simples falta de compromisso ético, mas, sim, de algo que 

envolve elementos tão importantes quanto a existência, a identidade e a posição sociais, a que 

vimos nos referindo com o auxílio de Bourdieu. 

Por fim, no último tópico, investigamos os gostos e estilos de vida dos docentes 

visando a explicitar sua posição social atual, ponto de chegada da trajetória que mapeamos 

desde seus avós. Mostramos os formadores como agentes que conquistaram posições 

relativamente privilegiadas, expressas nos dados sobre seus hábitos de consumo material e 

cultural e destacamos como os habitus docentes extravasam para a vida fora do Campus, 

pelos efeitos da illusio, pelas pressões da carreira docente, invadindo o tempo destinado ao 

descanso, ao convívio familiar e social dos formadores.  

No próximo capítulo buscaremos mapear o conteúdo, a organização e a estrutura da 

representação social desses agentes-professores sobre seu objeto de trabalho – formação de 

professores – esforçando-nos por correlacionar os conteúdos representacionais aos habitus 

docentes que acabamos de identificar.  

 



224 
 

CAPÍTULO 3  

 

OS PROFESSORES COMO AGENTES DO SUBCAMPO DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E SUA REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE O OBJETO 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Neste capítulo, focalizaremos as práticas discursivas
152

 dos participantes em torno do 

objeto formação de professores. Suas falas são, pois, a matéria sobre a qual nos 

debruçaremos, considerando serem elas o meio privilegiado de expressão do pensamento, 

que, por sua vez, assinala a posição do emissor na estrutura do campo social estudado.  

Focalizaremos o processo de construção de sua representação social sobre o objeto 

formação de professores, apreendendo o conteúdo e organização da mesma, a partir das falas 

emitidas nas condições da realização dos exercícios de classificação de palavras viabilizados 

pelo Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM), lembrando que essas palavras se 

originaram da aplicação da técnica antecedente (a TALP), junto a outro grupo de sujeitos de 

extração similar, conforme descrito na Introdução. Compreender a representação social dos 

formadores de professores, no caso, inclui a ideia de que:  

O que fala nunca é a palavra, o discurso, mas toda a pessoa social (é o que 

esquecem aqueles que procuram a „força locutória‟ do discurso nele mesmo).  

[...] Assim, toda a estrutura social está presente na iteração (e, através dela, 

no discurso): as condições materiais de existência determinam o discurso por 

intermédio das relações de produção lingüística que elas tornam possíveis e 

estruturam (BOURDIEU, 2003d, p. 155).  

Outro pressuposto desses exercícios de pesquisa com palavras extraídas da linguagem 

cotidiana dos formadores de professores está na afirmação de Bourdieu, segundo a qual as 

ações e obras, portanto, as representações dos objetos do mundo têm um sentido objetivo que 

ultrapassa a consciência dos agentes: 
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Na perspectiva construcionista, são as práticas discursivas dos sujeitos que atribuem sentido ao mundo. 

Atribuir sentido é um trabalho coletivo, uma construção que se realiza na interação que tem lugar no movimento 

das relações sociais cotidianas, históricas, isto é, datadas e localizadas culturalmente. Spink e Medrado 

distinguem discurso de prática discursiva. O discurso se marca por regularidades linguísticas, pelo uso 

institucionalizado da linguagem, tendendo à permanência no tempo e, por isso, se submetendo a prescrições e 

regras linguísticas que viabilizam a vida social. As práticas discursivas não são um “outro” do discurso, mas um 

aspecto dele mesmo, no foco em que se manifestam sua não-regularidade, a diversidade contida na polissemia, 

os sentidos atribuídos aos objetos na linguagem, no momento em que está sendo articulada (SPINK e 

MEDRADO, 2004). 
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Cada agente, saiba ele ou não, queira ele ou não, é produtor e reprodutor de 

sentido objetivo: porque suas ações e obras são o produto de um modus 

operandi do qual ele não é o produtor e do qual não tem o domínio 

consciente, elas encerram uma “intenção objetiva”, como diz a escolástica, 

que sempre ultrapassa sua intenções conscientes (BOURDIEU, 2003c, p. 

65). 

 A metodologia nos permitiu criar situações em que os participantes desenvolveram 

suas falas, ou práticas discursivas, que examinamos de modo articulado ao conhecimento de 

suas posições como agentes do subcampo da formação de professores, sabendo que essas 

produções, mesmo mediadas, têm operando na sua base um habitus: “História incorporada, 

feita natureza, e por isso esquecida como tal” (BOURDIEU, 2009, p. 93). 

Bourdieu e Moscovici, cada um em seu campo de pesquisa e com objetivos e 

perspectivas próprias, são teóricos que se ocupam dos fenômenos simbólicos
153

 que têm lugar 

no mundo social. A partilha desse solo comum possibilita a aproximação teórica de ambos, o 

que nos favorece a análise aqui pretendida. 

 Para Bourdieu, os sistemas simbólicos, instrumentos de conhecimento e comunicação, 

tanto são estruturantes quanto estruturados, devendo sua força estruturante a esta última 

condição. Esses sistemas têm uma função social, que é também uma “autêntica função 

política” (irredutível à função de comunicação dos estruturalistas, ressalva), e por meio deles 

se exerce o “[...] poder simbólico, poder subordinado, [...] forma transformada, quer dizer, 

irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de poder [...]” (1989, p.15), nos 

diversos campos sociais: 

O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a 

estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e em 

particular, do mundo social) [...] Os símbolos são os instrumentos por 

excelência da „integração social‟: enquanto instrumentos de conhecimento e 
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O conceito de simbólico envolve aspectos intimamente imbricados, além das questões de ordem metodológica 

que suscita sua utilização. Conforme Louis Pinto, nos anos 1960 e 1970, o trabalho de reflexão teórica dedicou-

se a constituir o simbólico como objeto de estudo, como alternativa de escapar aos limites do objetivismo 

estruturalista. O conceito de simbólico “[...] interliga de forma fecunda três redes conceituais distintas”, 

definindo-se o termo simbólico em um “[...] triplo sistema de oposições: simbólico é entendido primeiramente 

como atividade de construção cognitiva (sentido) por oposição à ação política de transformação ou conservação 

do real (força); depois, como subjetivo (representação) por oposição a objetivo (estrutura); e, finalmente, como 

modo de excelência (humana, pessoal) por oposição a valor de mercado (economia). No trabalho empírico, tais 

aspectos se acham estreitamente imbricados: os sistemas de signos remetem a várias ordens – informação, valor, 

relações de força – razão pela qual a análise de determinadas práticas leva a estudar os signos, as classificações, 

os agentes que classificam e são classificados (pelas classificações dos outros e pelas suas próprias 

classificações), a relações sociais que se estabelecem por intermédio de atos simbólicos etc., tudo isso sem 

jamais deixar de esclarecer a distância que existe entre a facticidade bruta das estruturas objetivas e a experiência 

subjetiva. O simbólico é condicionado pelo mundo social para cuja existência na objetividade ele contribui 

unicamente pelo fato de dá-lo a pensar, pois que o dá também, por isso mesmo, a querer. O mundo (social) 

existe, segundo a expressão schopenhaueriana frequentemente empregada por Bourdieu, como „vontade e 

representação‟. Como seria possível querer outra coisa que não o que é?” (PINTO, 2000, p. 126-127). 
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de comunicação [...] eles tornam possível o consensus acerca do sentido do 

mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem 

social [...] (BOURDIEU, 1989, p. 8-10).  

Segundo Louis Pinto, em Bourdieu, a análise das formas simbólicas é aquela referente 

ao “ponto forte” das estruturas sociais, pois o ponto mais forte é onde menos se suspeita que 

está a força (2000, p. 128). Assim, “[...] o simbólico está no cerne das percepções e das 

práticas, sendo constitutivo do ponto de vista do agente”, afirma Pinto (2000, p. 182). Isso 

significa que a análise das relações de poder nos diversos campos sociais deve levar em 

consideração não apenas o peso das condições econômicas dos agentes como determinantes 

do seu poder de dominação, mas também a contraparte ideológica, simbólica, da qual obtêm 

legitimidade e adesão dos dominados, isto é, seu poder simbólico. Essa forma de poder se 

exerce nos campos sociais, onde se trava uma luta simbólica eufemizada, não percebida como 

luta, porque em cada campo social se opera um deslocamento dos sentidos políticos da 

disputa, que são transfigurados e assumem, nos termos de Bourdieu, “[...] a aparência legítima 

de taxinomias filosóficas, religiosas, jurídicas etc.”, de modo que a força dos sistemas 

simbólicos não aparece como relações de força, mas sob a “forma irreconhecível de relações 

de sentido (deslocação)”, explica Bourdieu (1989, p. 14).  

O poder simbólico “[...] só se exerce se for reconhecido”, isto é, se ignorada sua 

origem arbitrária. Por isso, ele não está nos sistemas simbólicos, mas, sim, na relação “[...] 

entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, [...] na própria estrutura do campo 

em que se produz e reproduz a crença” (1989, p. 14). Dizendo de outro modo, o poder 

simbólico não está nas palavras, mas na crença de que as palavras e aquele que as pronuncia 

têm legitimidade para fazê-lo. Bourdieu reconhece, dessa maneira, a força do simbólico para 

constituir as coisas sociais: “[...] as estruturas simbólicas têm um extraordinário poder de 

constituição (no sentido da política e da filosofia), que foi muito subestimado”, sem esquecer-

se de sublinhar que essas estruturas simbólicas têm gênese histórica específica (BOURDIEU, 

2004b, p. 31). Essa força se exerce por meio da representação: “O que nós consideramos 

como realidade social é em grande parte representação ou produto da representação, em todos 

os sentidos do termo”, afirma (2004b, p. 71). 

Em Moscovici, o simbólico também é central na sua teoria das representações sociais, 

especialmente o que se manifesta por meio da linguagem dos sujeitos nas situações cotidianas 

do universo consensual, que esse teórico concebe em oposição ao universo reificado
154

.  As 
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As representações sociais correspondem ao universo consensual, mundo do senso comum, regido por uma 

lógica natural, baseado na linguagem comum, pública, onde todos participam livremente. Esse universo se 
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representações sociais pertencem ao universo consensual e têm a função de tomar os objetos 

estranhos, não-familiares, produzidos no universo reificado da ciência, e torná-los 

compreensíveis, acessíveis de forma coincidente com os interesses imediatos dos sujeitos. 

Elas correspondem à “[...] tentativa de construir uma ponte entre o estranho e o familiar [...]”, 

explica Moscovici (2003, p. 207), e têm uma natureza construtiva do real, não sendo 

propriamente uma reprodução ou um reflexo do mesmo. Moscovici rejeita essa ideia da 

representação como cópia do real, não só porque tal concepção positivista apresenta 

dificuldades, mas, também, “[...] porque as representações evocam igualmente o que está 

ausente desse mundo, elas o constituem mais do que o simulam” (2003, p. 212). Tais 

características tornam o simbólico o lugar próprio da elaboração e efetividade das 

representações sociais.  

Conforme Sandra Jovchelovitch, o problema do sentido é a dimensão fundamental 

para todas as outras questões da psicologia social das representações. Essa autora especifica a 

função simbólica das representações sociais e sua capacidade de construção de realidades: 

É apenas pela consideração do sentido e da função simbólica que uma 

perspectiva verdadeiramente psicossocial da representação pode emergir. É a 

análise do sentido que pode esclarecer o fato de que diferentes pessoas, em 

diferentes contextos e tempos produzem diferentes visões, símbolos e 

narrativas sobre o que é real, e é apenas através da compreensão do sentido 

que podemos entender como diferentes representações se relacionam entre si 

e quais suas consequências no mundo social. É com base na função 

simbólica das representações – o fato de que a representação usa símbolos 

para significar, para dar sentido ao real e ao mesmo tempo para estabelecê-lo 

– que podemos compreender tanto seu poder de construir a realidade como 

as limitações de concepções empiricistas que assumem a existência de 

ordens empíricas como um a priori aos trabalhos da cognição humana 

(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 37-38). 

Jovchelovitch aduz que a função simbólica da representação, para além dos objetivos 

puramente epistêmicos, pelos quais os sujeitos representam um determinado objeto e um 

estado de coisas no mundo, abarca “[...] objetivos de expressão da lógica do Eu, das relações 

Eu-Outro e dos contextos sociais”, revela “[...] quem são e o que consideram importante, as 

                                                                                                                                                         
contrapõe ao universo reificado da ciência, comandado pela lógica científica, de linguagem formalizada e onde a 

participação é limitada pela competência adquirida, pelo mérito etc. (MOSCOVICI, 2003, p. 50). Mais à frente 

Moscovici escreve, quanto à finalidade dos universos reificados: “[...] estabelecer um mapa das forças, dos 

objetos e acontecimentos que são independentes de nossos desejos e fora de nossa consciência e aos quais nós 

devemos reagir de modo imparcial e submisso. Pelo fato de ocultar valores e vantagens, eles procuram encorajar 

precisão intelectual e evidência empírica. As representações, por outro lado, restauram a consciência coletiva e 

lhe dão forma, explicando os objetos e acontecimentos de tal modo que eles se tornam acessíveis a qualquer um 

e coincidem com nossos interesses imediatos” (2003, p. 52). 
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inter-relações em que estão implicados e a natureza dos mundos que habitam” (2008, p. 38), 

enfim, refere-se à significação e ao contexto social de construção da representação.  

Em conexão com o que assinalamos anteriormente, outra dimensão essencial das 

representações sociais, realçada por Moscovici e antecipada, na citação de Jovchelovitch, 

acima, relaciona-se à concepção da relação sujeito-objeto. Ao definir 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), Moscovici destaca a atividade 

criadora do sujeito, isto é, do grupo social, que representa para si um objeto, ato no qual, ao 

mesmo tempo, se constitui esse sujeito.  

As proposições teóricas de Bourdieu e Moscovici em torno do simbólico permitem 

certo estreitamento entre esses autores. Nesse sentido, Domingos Sobrinho entende que essas 

formulações que contemplam a esfera do simbólico podem ser teoricamente proveitosas para 

a análise com base no fundamento epistemológico concernente à relação sujeito-objeto, na 

medida em que esses teóricos, ao conferir um “[...] novo estatuto à relação sujeito/objeto, 

permitem por em evidência a dinâmica relacional e simbólica através da qual os indivíduos 

entram em contato com o mundo exterior e o reproduzem à sua imagem e semelhança” (2000, 

p. 119). 

O citado pesquisador empreende um esforço para articular sistematizadamente os 

aportes teóricos de Bourdieu e Moscovici a partir da proposição de um modelo de estudo das 

identidades coletivas que não nega nem a força das estruturas sociais, que constrangem os 

indivíduos, e nem as capacidades de iniciativa dos mesmos, nos seus contextos sociais (2000, 

p. 129). Com efeito, Domingos Sobrinho reconhece a existência de habitus “na base da 

construção e articulação das representações sociais”: 

[...] a construção das representações não se dá num vazio social. Elas são 

construídas por sujeitos que ocupam uma determinada posição no espaço 

social, sendo, por conseguinte, portadores de „sistemas de disposições 

duráveis, estruturas estruturadas, predispostas a funcionarem como estruturas 

estruturantes‟, como destaca Bourdieu. O habitus é, portanto, a nosso ver, 

uma dimensão fundamental a ser apreendida no processo de construção das 

representações sociais, sobretudo, quando se trata de compreender as 

particularidades que envolvem as diferentes “leituras” de objetos 

socialmente compartilhados [...] (DOMINGOS SOBRINHO, 2000, p. 119-

120). 

A partir da identificação dessas bases epistemológicas comuns, para esse autor, a 

interlocução teórica entre Bourdieu e Moscovici evidencia-se e permite uma leitura da forma 

das articulações e interdependências entre os conceitos de campo, habitus e representações 
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sociais, sugerindo, com o citado modelo, uma metodologia de interpretação do campo e de 

acesso aos habitus dos agentes sociais
155

. 

Referindo-se aos processos de construção das identidades coletivas, tomando como 

pressupostos que as representações não se constroem no vazio social e nem se reduzem a sua 

função cognitiva de classificação e ordenação de objetos, Domingos Sobrinho defende que, 

para compreender os fenômenos representacionais em que está implicada a construção de 

identidades sociais, “que materializam habitus”,  

[...] é preciso considerar que os agentes [...] estão inseridos em determinados 

espaços onde se impõe a apreensão diferenciada dos objetos sociais que 

constituem os diferentes sistemas de referências identitárias e dão 

visibilidade aos diferentes atores. É, portanto, a partir da construção das 

representações dos diferentes objetos em disputa dentro de um campo 

particular do espaço social, que um determinado grupo vai construindo os 

traços distintivos de sua identidade (DOMINGOS SOBRINHO, 2000, p. 

120). 

 Contudo, não se trata de sistemas culturais autônomos, desligados uns dos outros, eles 

partilham um universo, um terreno comum que os articula entre si e viabiliza sua 

interdependência, de modo que cada condição social apresenta “[...] propriedades intrínsecas, 

particulares e, ao mesmo tempo, [...] propriedades relacionais que cada uma deve à sua posição 

dentro do sistema das diferentes condições sociais que é também sistema de diferença [...]” 

(2000, p. 120). Dessa maneira, diz o autor, a “[...] identidade do grupo é condicionada por 

uma oposição e suscita a elaboração de representações sobre os diferentes objetos que 

ocasionam essa oposição” (2000, p. 120).  

Em outro ensaio, Domingos Sobrinho refere-se à interface que existe entre o conceito 

de poder simbólico de Bourdieu e o processo de construção de representações sociais. O autor 

reconhece que estas têm uma propriedade semiótica, pois as palavras pelas quais se 

manifestam são signos
156

. Apoiado em Bourdieu, Arino e Peirce, considera que,  

Sendo o signo uma forma de experiência mediatizada, isto permite [...] 

descrever-se a formação do habitus a partir das percepções, imagens e 

representações construídas pelos indivíduos ou partilhadas por um mesmo 

grupo. [...] se a realidade é formada por um conjunto de relações de forças, 
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Esse modelo teórico, que correlaciona cultura hegemônica, habitus, campo e representações sociais, é 

apresentado esquematicamente por Lia M. B. Albuquerque (2005) e Marly Medeiros de Miranda (2008). 

156
Signo, de acordo com Abbagnano (2007), “Em sentido próprio e restrito, essa noção deve ser entendida como 

a possibilidade de referência de um objeto ou acontecimento presente a um objeto ou acontecimento não-

presente, ou cuja presença ou não-presença seja indiferente. Nesse sentido mais restrito, a possibilidade de uso 

dos S. ou semiose é a característica fundamental do comportamento humano, porque permite a utilização do 

passado (o que „já não está presente‟) para o planejamento do futuro (o que „ainda‟ não está presente). Nesse 

sentido, pode-se dizer que o homem é eminentemente um animal simbólico [...]”. 
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estas devem influenciar, do mesmo modo, a construção dos sentidos dos 

diferentes objetos do mundo social. [...] O signo é, assim, uma entidade 

significante que interessa menos por suas propriedades materiais que pelo 

investimento semântico que lhe é atribuído (DOMINGOS SOBRINHO, 

2003a, p. 65-66). 

Tendo em vista a teoria da dominação de Bourdieu, Domingos Sobrinho lembra que a 

cultura é feita não somente de obras, mas também das percepções sobre o mundo, dos modos 

de descrevê-lo e compreendê-lo, ou seja, além de construir os sentidos das coisas, os agentes 

sociais disputam o poder de impor o sentido legítimo dessas coisas. É por esse poder mágico 

de definição do legítimo, que “[...] as instituições jogam, então, um papel fundamental ao 

fazer existir oficialmente as relações sociais e consolidá-las. Elas podem impor [...] definições 

legítimas da realidade e detêm a autoridade para excluir as reações adversas” (2003a, p. 67). 

Então podemos depreender, com o autor, que “[...] a representação social é uma 

ressignificação de um sentido primeiro, no sentido de hegemônico tornado legítimo” (2003a, 

p. 63-65).  

Supomos, dessa maneira, que as manifestações discursivas dos agentes, as 

classificações e hierarquizações que realizam ao se apropriarem dos objetos sociais são 

vincadas, mais ou menos implicitamente, pelos habitus incorporados durante seu processo de 

socialização. Todavia, a incorporação dos habitus não é um evento neutro, nem natural, que 

ocorra impunemente. Ela se dá no seio de uma cultura hegemônica que intervém na 

conformação desses habitus, que funcionam, por sua vez, como matrizes geradoras de 

representações e práticas sociais. Portanto, essas trazem em si, implícitas, as marcas das 

disputas simbólicas.  

Na presente análise, seguiremos o roteiro sugerido por Domingos Sobrinho. A 

representação social dos formadores sobre o objeto formação de professores manifesta 

habitus docentes, constituindo-se em porta de acesso à apreensão desses habitus, que estão na 

sua base. Partindo da hipótese inicial, com fundamento nas reflexões teóricas e observações 

realizadas em torno da experiência advinda da condição de participante do grupo de 

formadores de professores da Ufpi, consideramos que estamos lidando com dois subgrupos de 

formadores de professores com diferenças e similaridades entre si, que o estudo vem  

explicitando – o subgrupo de docentes da Dimensão Pedagógica da formação nos cursos de 

licenciatura e o subgrupo de docentes da Dimensão Específica dos mesmos cursos. 

Esperamos, por conseguinte, que os subgrupos que provocamos com a impertinência 

da pergunta fundamental – o que é formação de professores? – manifestem, nas suas 
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classificações e hierarquizações das palavras do PCM e nas suas justificativas, diferenças e 

semelhanças quanto à representação social que constroem para si sobre seu objeto de trabalho, 

assim também quanto a seus habitus docentes como formadores, indicadores de suas posições 

na estrutura do campo e subcampo analisados. A análise se completará no esforço de 

articulação entre os conteúdos e justificativas da representação social e os habitus docentes 

desse conjunto de formadores, que acreditamos estar implícitos nos dados empíricos, com o 

que pretendemos completar o quadro esboçado no capítulo anterior. 

Antes de adentrar nessa análise apresentaremos os procedimentos metodológicos 

utilizados para acessar o conteúdo e organização da representação social do objeto formação 

de professores do grupo pesquisado.  

3.1 Procedimentos metodológicos: a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), o 

Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM) e a Análise de Facetas 

Os dados trabalhados no presente capítulo foram obtidos com a aplicação de 

procedimentos metodológicos associativos comumente utilizados na pesquisa sobre 

representações sociais, neste caso, a TALP, o PCM e a análise de facetas, sendo a TALP, 

aplicada na primeira etapa ao primeiro grupo de sujeitos, preparatória para o PCM, como 

explicamos na Introdução. Apresentamos também uma breve caracterização dos sujeitos 

participantes da TALP, lembrando que os participantes do PCM (segunda etapa) foram 

caracterizados no capítulo anterior e, além disso, revisitamos a fundamentação teórica dessas 

técnicas associativas. 

3.1.1 A Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) 

Na presente pesquisa, a TALP teve por objetivo levantar um conjunto de palavras que 

os sujeitos associam imediatamente, isto é, em um processo não-racionalizado, à frase 

indutora formação de professores é...  Trata-se de uma técnica projetiva emprestada pela 

Psicanálise, pela qual esperamos que os participantes estejam mais liberados das 

racionalizações que caracterizam o discurso que suscitaria uma entrevista convencional. Ao 

completar a frase-estímulo proposta, o sujeito interpreta, complementa e desenvolve o próprio 

pensamento, determinando o quanto possível suas respostas e, nisso, projeta com mais 

autenticidade os conteúdos que traz de sua subjetividade para a situação, sem que esses sejam 

filtrados pela “censura” de um processo de racionalização. 
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Todos os testes foram realizados nas dependências da Ufpi, nas salas de trabalho dos 

próprios professores, em horários previamente marcados. Após convidar o professor a 

participar da pesquisa e explicar-lhe os objetivos e a técnica, pedindo-lhe que assinasse o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, orientamos que, logo após ouvir a frase 

indutora, juntasse seis palavras que lhe viessem imediatamente à lembrança. Essas palavras 

foram anotadas pelo próprio sujeito em protocolo próprio (Anexo A). Em seguida, solicitamos 

que ele hierarquizasse tais palavras por ordem de importância, numerando-as de 1 a 6
157

. Na 

sequência, pedimos-lhe que explicasse sua construção conceitual. Normalmente, ao falar da 

própria construção conceitual, desencadeia-se um diálogo do sujeito com a pesquisadora, 

criando-se a oportunidade de esclarecimento de certos termos utilizados, do seu sentido e 

significado para ele. Essas explicações são gravadas para escuta e transcrição posterior.  

Paralelamente à aplicação da TALP, solicitamos do participante dados e informações 

quanto a sua inserção na Ufpi, como classe e nível em que estava na carreira, disciplinas que 

lecionava, tempo de serviço e outros dados funcionais, que foram registrados em formulário 

preparado para esse fim (Anexo B). Cada formulário preenchido recebeu um número de 

controle, pelo qual foi possível identificar o participante e as suas produções. 

Caracterizamos, na tabela abaixo, os participantes da TALP por gênero e vínculo 

empregatício:  

Tabela 3.1 - Participantes da TALP: gênero e vínculo empregatício 

Dimensão 
Gênero (%) Vínculo empregatício (%) 

Masculino Feminino Efetivo Substituto 

Pedagógica 24,0 76,0 56,0 44,0 

Específica 55,2 44,8 100,0 0,0 

Total 40,7 59,3 79,6 20,4 
Fonte: Instrumento I 

Os 54 sujeitos que contribuíram para a TALP (25 professores da Dimensão 

Pedagógica da formação de professores nas licenciaturas e 29 da Dimensão Específica desses 

cursos), correspondem, na maioria, a docentes do gênero feminino (59,3%). Considerando a 

composição do grupo por Dimensão, são 76% de mulheres na Dimensão Pedagógica 55,2% 

de homens na Dimensão Específica. 
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Normalmente solicitam-se três palavras ao realizar a TALP. Neste caso, foram solicitadas seis, bem como sua 

hierarquização, porque havia a intenção de produzir simultaneamente dados para outro trabalho. No caso da 

Associação Livre para o PCM, nesta pesquisa, foram consideradas as três primeiras palavras, na ordem natural 

da evocação. 
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A mesma tabela mostra que, no grupo da Dimensão Pedagógica, participaram 

professores substitutos tendo em vista sua presença e necessidade constante nos 

Departamentos de formação pedagógica do CCE, já que em certos períodos de funcionamento 

da Ufpi é impossível atender a demanda das licenciaturas somente com professores efetivos. 

No entanto, tivemos o cuidado de convidar substitutos com experiência de, no mínimo, dois 

períodos letivos, alguns sendo veteranos nessa condição contratual. Além disso, esses 

docentes, quando assumem suas turmas, participam normalmente das rotinas dos 

Departamentos. No grupo da Dimensão Específica, todos são efetivos. 

Com a Tabela 3.2, abaixo, caracterizamos os participantes da TALP, segundo sua 

titulação, em nível de graduação, por dimensão das licenciaturas em que atuam: 

Tabela 3.2 - Participantes da TALP: tipo de graduação 

Tipo de graduação 
Dimensão  

Total (%) 
Pedagógica (%) Específica (%) 

Pedagogia 36,0 0,0 16,7 

Pedagogia e licenciatura 8,0 0,0 3,7 

Pedagogia e bacharelado 4,0 0,0 1,8 

Licenciatura 40,0 65,5 53,7 

Licenciatura e bacharelado 8,0 24,1 16,7 

Bacharelado 4,0 10,3 7,4 

Total 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Instrumento I 
Observação: Embora o curso de Pedagogia seja uma licenciatura, tendo em vista os objetivos da pesquisa, distinguimos os docentes 

portadores desse curso daqueles portadores de licenciaturas específicas que formam professores nas diversas disciplinas do currículo da 

educação básica. 

Notamos, pela tabela, que o grupo de docentes da Dimensão Pedagógica compõe-se de 

portadores de curso de Pedagogia, sendo 36% de graduados somente em Pedagogia e 12% 

que associam essa graduação a uma licenciatura específica ou a um bacharelado, e portadores 

de licenciatura específica (em áreas diversas), sendo 40% graduados somente em uma 

licenciatura específica, 8% acumulando a licenciatura com um bacharelado e apenas 4% são 

portadores somente de bacharelado. O grupo de docentes da Dimensão Específica foi 

composto com dois a três docentes por licenciatura, a grande maioria (65,5%), de portadores 

de somente um curso de licenciatura específica, 24,1% acumulam licenciatura específica e 

bacharelado e 10,3% possuem somente bacharelado.  

Considerando os títulos de pós-graduação, as proporções de docentes da Dimensão 

Pedagógica que detêm os títulos de mestre são 64% e de doutor são 28% do total do grupo. O 

grupo da Dimensão Específica compõe-se de mais titulados como mestres (93,1%) e como 

doutores (44,8%), e 6,8% têm somente a graduação. 
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 Na Tabela 3.3, caracterizamos a experiência docente do grupo pesquisado, na 

educação básica, por faixas de tempo: 

Tabela 3.3 - Participantes da TALP: tempo de experiência na educação básica 

Dimensão 
Experiência em anos (%) 

1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 15 16 e + Sem exper. 

Pedagógica (25) 36,0 20,0 12,0 12,0 12,0 12,0 8,0 

Específica (29) 20,6 17,2 10,3 13,7 3,4 3,4 31,0 
Total  (54) 27,7 18,5 11,1 12,9 7,4 7,4 20,3 

Fonte: Instrumento I 

Do total de docentes da Dimensão Pedagógica, 92% têm experiência na educação 

básica e uma proporção menor de 69% de docentes da Dimensão Específica têm essa mesma 

experiência, sendo relativamente alta a proporção daqueles professores dessa Dimensão que 

não têm prática docente na educação básica. Entre os que têm experiência docente na 

educação básica, as faixas de tempo que concentram maior número de participantes são as 

duas primeiras, com 56% de professores da Dimensão Pedagógica e 37,8 da Dimensão 

Específica.  

Também perguntamos aos participantes sobre seu tempo de experiência docente na 

educação superior. A Tabela 3.4 detalha as faixas de tempo de experiência dos dois grupos de 

formadores, nesse nível: 

Tabela 3.4 - Participantes da TALP: tempo de experiência na educação superior 

Dimensão 
Experiência em anos (%) 

1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 15 16 a 18 19 a 21 21 a 24 25 e + 

Pedagógica (25) 32,0 24,0 4,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 4,0 

Específica (29) 13,7 17,2 6,8 0,0 13,7 17,2 10,3 13,7 6,8 

Total (54) 24,0 20,3 5,5 5,5 12,9 14,8 5,5 7,4 5,5 
Fonte: Instrumento I 

A experiência docente dos sujeitos, na educação superior, concentra-se, entre os da 

Dimensão Pedagógica, nas faixas de 1 a 3 anos e de 4 a 6 anos, em seguida, nas faixas médias 

entre 10 e 18 anos de experiência e apenas 4% declaram ter 25 anos ou mais como docente da 

educação superior. Os da Dimensão Específica acumulam mais anos de experiência na 

educação superior do que os primeiros. Encontramos, neste grupo, sujeitos em todas as faixas 

de tempo, havendo maiores proporções nas faixas de 4 a 6 e de 16 a 18 anos de experiência, e 

6,8% afirmam ter 25 anos ou mais de experiência docente na educação superior.  

A TALP gerou um conjunto de palavras, que, após analisadas, considerando sua 

frequência, o significado e sentido dado pelos sujeitos, assim como sua relevância para o 

tema, foram agrupadas em 26 (vinte e seis) palavras ou expressões que compuseram o campo 

semântico relativo ao tema formação de professores: aprendizado, atitude, autonomia, 
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capacitação, competência, compromisso, conhecimento, construção, criatividade, dedicação, 

disciplina, educação, ensino, ética, formação específica, formação pedagógica, identidade, 

importante, motivação, paciência, pesquisa, reflexão, responsabilidade social, sociedade, 

teoria-prática e vocação
158

. Com essas palavras, ou itens, foi organizado o próximo passo, o 

PCM. 

3.1.2 O Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM) 

Esse procedimento metodológico foi utilizado simultaneamente à aplicação do 

Questionário sobre habitus. O PCM consiste em propor aos participantes que realizem, sobre 

a coleção de itens que emergiu da TALP, tratada segundo os critérios acima referidos, um 

trabalho de análise, classificação e hierarquização, construindo mapas com os mesmos. Esse 

exercício se dá, em um primeiro momento, sem orientação específica; em seguida, com 

algumas diretrizes que os deixam relativamente livres para proceder a nova classificação 

pelos próprios critérios, como detalhamos adiante.  

O estudo das representações sociais deve considerar seu caráter de fenômeno 

simbólico, que se manifesta ou se expressa privilegiadamente pela linguagem, que, por sua 

vez, é regida pela lógica da cultura e, simultaneamente, rege os sujeitos que a articulam, 

permitindo-lhes agir coerentemente com a lógica da mesma cultura (MADEIRA, 2005). O 

PCM, como mostra Roazzi (1995), explora as possibilidades de acesso ao universo simbólico 

dos participantes da pesquisa, oferecidas pela mediação da linguagem verbal, ao lhes 

solicitarmos que realizem atos de classificação, hierarquização e nomeação e os expliquem. 

De acordo com estudos de psicologia, sociologia, antropologia, bem como com 

estudos linguísticos, os seres humanos têm a tendência a classificar e categorizar os objetos, 

como forma de dar sentido ao mundo (ROAZZI, 1995). Os atos de classificação “[...] 

envolvem uma atividade de seleção que se baseia em esquemas de categorização, refletindo 

todo um sistema de conceitualização peculiar a cada indivíduo”. Esse processo de 

categorização é essencial para a compreensão de sistemas conceituais e de modos de 

construção do mundo e atribuição de significados. Daí que, para o citado autor, “[...] a 

compreensão de como as pessoas conceitualizam estas categorizações é uma questão central 

para podermos compreender o comportamento humano e suas formas de visão de mundo em 

suas múltiplas facetas” (ROAZZI, 1995, p. 1).  
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Daqui por diante, sempre que estivermos nos referindo a um item da TALP ou do PCM ele será grafado em 

itálico. 
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Esse autor reconhece as dificuldades metodológicas envolvidas na escolha de 

procedimentos e técnicas de pesquisa que permitam o acesso aos sistemas de classificação e 

categorização dos sujeitos, mas ressalta que, para acessar o essencial dos conceitos dos 

sujeitos, “[...] é necessário escolher um procedimento que envolva trabalhar com as pessoas 

em seus próprios termos, respeitando suas próprias maneiras de pensar e experimentar o 

mundo” (1995, p. 2). Os estudos de sistemas conceituais do sujeito pedem uma metodologia 

que lhe permita “[...] utilizar seus próprios construtos e que o encoraje a expressar seus 

próprios pensamentos sobre estes construtos” (1995, p. 6). Durante o trabalho de 

categorização, “[...] o indivíduo atua sem censura e, quando fala, não está organizando sua 

mensagem para interlocutor [sic], mas está „pensando alto‟”. Tal verbalização corresponde à 

“fala interior” a partir da qual o pensamento é continuamente organizado, explica o autor 

(ROAZZI, FEDERICCI e CARVALHO, 2002, p. 182)
159

.  Considerando a possibilidade de o 

sujeito poder jogar de forma relativamente livre com as palavras, “[...] nenhum pressuposto 

pode ser apresentado a priori sobre o conteúdo destes construtos e pensamentos, bem como 

sobre a estrutura destes antes dos dados serem analisados” (ROAZZI, 1995, p. 6).  

 Roazzi vê diversas vantagens na aplicação do PCM para explorar os construtos dos 

sujeitos: “De fato, classificar, categorizar, convencionalizar são as faces de um mesmo 

processo que permite a todos saber „o que denota o quê‟, e estão presentes em todas as nossas 

atitudes, ações e comunicações.” Essa técnica traz pressuposta a noção de que o “[...] 

indivíduo possui um conhecimento „estruturado‟ do mundo no qual ele está inserido”. Ao se 

investigar como e quais categorias ele emprega para interagir com determinado aspecto do 

mundo, pode-se compreender como pensa em relação a esses aspectos e com que conceitos 

(1995, p. 16). 

O PCM é aplicado em dois momentos, em sequência. No primeiro, após a explicação 

do objetivo geral do estudo, são apresentadas ao participante os itens resultantes da TALP – 

no caso deste estudo na Ufpi, são aquelas 26 (vinte e seis) palavras ou expressões, 

apresentadas em cartelas impressas e numeradas no verso. Em seguida, propomos que ele 

agrupe livremente esses itens, formando de dois a seis conjuntos, conforme seus próprios 

critérios. Feita a montagem dos grupos de itens, que ele pode ou não nomear, solicitamos que 

explique as construções feitas, seus critérios de agrupamento e o sentido dado a grupos e 
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Roazzi fundamenta-se em Vigotsky. Porém Lira contesta essa explicação. Para este, “[...] o indivíduo, quando 

fala ou organiza seu pensamento, inclusive no PCM, sempre o faz para um interlocutor (ausente ou presente) ou 

para si mesmo (sendo ele mesmo interlocutor de seu pensamento), levando em conta esse outro (real ou 

imaginário). A rigor, não existe pensamento que seja desprovido do caráter dialógico, polifônico e, por isso 

mesmo, essencialmente social” (2007, p. 151).  
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palavras. Este é o momento chamado de Classificação Livre, utilizada, segundo Roazzi, com 

fins exploratórios no início da pesquisa (1995, p. 18-19).  

No exercício de Classificação Livre, os sujeitos realizam suas associações de itens da 

forma mais livre e espontânea possível, seguindo o próprio juízo, já que não há critérios 

externos impostos pelo pesquisador, nem mesmo atribuição de valor a esses itens. Os grupos 

construídos por cada sujeito são anotados em protocolo próprio (Anexo C), para posterior 

processamento, e suas justificativas são gravadas. Os dados produzidos na Classificação 

Livre, tratados por um programa de computador, gerarão um mapa MSA (Análise Escalonar 

Multidimensional), que, fazendo uso total dos dados originais, compara os sujeitos por meio 

dos itens, mostrando a relação de similaridade e dissimilaridade existente entre esses itens. 

Após esse momento, passamos imediatamente ao seguinte, a Classificação Dirigida, 

utilizada no caso em que o pesquisador queira verificar um aspecto específico das 

conceituações emitidas. Nessa etapa, são introduzidos critérios para a classificação, deixando 

o entrevistado decidir por si mesmo sobre a composição dos grupos de itens. Segundo Roazzi, 

essa modalidade de classificação é “[...] particularmente útil para replicar categorias de um 

critério identificado em uma Classificação Livre de maneira a sustentar ou desconfirmar sua 

validade” (1995, p. 18-19). No segundo momento, diferentemente do anterior, são propostos 

dois critérios: a frase-estímulo com o tema específico que está sendo tratado e uma escala de 

associação dos itens a esse tema, para o agrupamento dos mesmos. O sujeito reconfigura seus 

grupos de itens tendo em vista esses critérios e justifica novamente suas construções 

conceituais. Essa operação, novamente gravada, permite que detectemos em que grau o 

sujeito associa os itens à frase-estímulo.  

No caso desta pesquisa, foi apresentada impressa em cartela a frase indutora formação 

de professores é..., sem que esta fizesse parte do elenco das 26 palavras ou expressões 

selecionadas com a Associação Livre, bem como foi apresentada a citada escala de 

associação, também impressa em cartelas.  Essa escala, com os respectivos valores anotados 

no verso de cada cartela, foi: muitíssimo associado (5); muito associado (4); mais ou menos 

associado (3); pouco associado (2); não associado (1). Há, portanto, uma pressuposição de 

uma diferença quantitativa de “mais para menos” entre os itens, que será graficamente 

representada nos mapas gerados pelo programa de computador, conforme Roazzi (1995). Os 

novos agrupamentos de itens, feitos conforme as orientações do pesquisador e as escolhas dos 

sujeitos, são registrados no momento da aplicação do PCM, no protocolo próprio (Anexo C), 

com os valores convencionados para a escala. Mais tarde, eles alimentarão o processo de 
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tratamento de dados e retratarão como os sujeitos hierarquizam os itens tendo em vista a força 

com que os associam entre si e ao tema pesquisado.  

O objetivo final da Classificação Dirigida é “[...] estudar, através das facetas, a 

estruturação dos elementos distribuídos no espaço multidimensional, como se apresentam 

[...]” (LIRA, 2007, p. 155). Os valores de associação entre as palavras ou expressões 

atribuídos são transformados pelo programa de computador em distâncias euclidianas e 

projetados por meio da técnica SSA (Análise dos Menores Espaços), em um mapa onde os 

itens se distribuem como pontos cuja localização, em relação uns aos outros, representa a 

força das associações que fazem os sujeitos entre os itens e entre estes e o tema proposto 

como indutor. O mapa retrata também a forma como estruturam e organizam sua 

representação social sobre o objeto formação de professores. A partir daí é possível estudar o 

mapa com vistas a identificar a estrutura das relações entre os itens nele distribuídos, segundo 

as associações e classificações realizadas pelos sujeitos, para o que lançamos mão da teoria 

das facetas, a cujas bases nos referimos adiante. 

 Os dados produzidos pelo PCM são qualitativos, mas se prestam a tratamento 

estatístico, cabendo aos pesquisadores decidir sob que ângulos servirão aos objetivos da 

pesquisa. O tratamento estatístico adequado das categorizações obtidas com o PCM é feito 

pelas duas técnicas citadas de análise multidimensional, as quais permitem explorar os 

aspectos implícitos nos dados: a MSA e a SSA. A primeira analisará a Classificações Livre e 

a segunda, a Classificação Dirigida. Esta é complementada, nos estudos de Roazzi (1995), 

Roazzi, Federicci e Carvalho (2002), Andrade (2003; 2008) e Lira (2007), com a análise de 

facetas (BUSCHINI, 2005; BILSKI, 2003), adiante apresentada, um método considerado 

adequado ao estudo das representações sociais porque considera não apenas o estudo do 

conteúdo e do processo de construção das representações, mas também proporciona o acesso 

a seus aspectos estruturais, sem renunciar a uma perspectiva mais dinâmica da representação 

social. 

As falas dos participantes, desencadeadas pelo PCM, foram degravadas e analisadas 

para que se identificassem seus temas emergentes, que foram categorizados conforme os 

passos previstos em Laurence Bardin (1977). As categorias presentes nas práticas discursivas 

dos formadores de professores foram: 

1. Alunos das licenciaturas  

2. Limites da autonomia dos formadores 

3. Avaliações sobre o CCE   
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4. Sentidos da competência 

5. Os professores e o conhecimento 

6. A criatividade na formação de professores 

7. Condições e singularidades dos ensinos de disciplinas 

8. Escola 

9. Ética e formação de professores  

10. Formação de professores  

11. Formação pedagógica  

12. Relação entre formação pedagógica e formação específica  

13. As identidades dos formadores  

14. A interdisciplinaridade  

15. Relação formação-mercado  

16. A pesquisa e os formadores  

17. A formação de professores como política de Estado  

18. As múltiplas dimensões do professor  

19. O professor na sociedade  

20. Teoria e prática na formação do professor  

21. A formação de professores na Ufpi  

22. A vocação na formação de professores  

23. O prestígio do bacharelado  

24. A motivação do professor 

Anotamos também as categorias ausentes nas falas dos docentes: 

1. Gênero 

2. Escola básica 

3. Professor da educação básica 

4. Currículo da educação básica 

Os temas identificados nos orientaram na definição das categorias mais amplas que 

tratamos como regiões nos mapas MSA e facetas da representação social investigada, nos 

mapas SSA (Figuras 1, 2, 3 e 4, adiante). 

3.1.3 Análise de facetas 

O estudo das facetas, segundo Buschini, filia-se à abordagem das representações 

sociais da Escola de Genebra
160

, que as toma como “princípios organizadores”, ao invés da 
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A Escola de Genebra é uma das correntes teóricas em que se desdobrou a Teoria das Representações Sociais, a 

partir dos trabalhos de Willem Doise e sua equipe, sediada em Genebra, Suiça, tendo se caracterizado por sua 

abordagem mais sociológica das representações sociais (Sá, 1998). Nessa perspectiva, as representações sociais 

são tomadas como princípios geradores de variações entre tomadas de posição de indivíduos. “Esses princípios 

estão ligados a inserções específicas dentro de um conjunto de relações sociais e organizam os processos 

simbólicos que intervêm nessas relações. Assim, o estudo não enfoca propriamente estruturas representacionais 

objetivadas de um grupo, mas em vez disso dá ênfase aos pontos de referências que orientam o debate social, 

permitindo o posicionamento de grupos e indivíduos em diversas localidades desse “espaço” de conhecimento. 
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abordagem descritiva do seu conteúdo e dinâmica ou da abordagem estruturalista do núcleo 

central. Essa via de acesso “[...] proporciona uma visão mais dinâmica da estrutura das 

representações sociais e com conteúdo também menos fixo”, diz Buschini, pois leva em 

conta, ao mesmo tempo, o conteúdo e o processo das representações, possibilitando o estudo 

dos seus aspectos semânticos, simbólicos e estruturais, em suas diferentes dimensões 

(BUSCHINI, 2005, p. 159-160). 

A análise da posição dos pontos no mapa SSA permite a divisão do espaço em regiões 

contendo os elementos mais associados entre si, que constituirão as facetas com que se 

apresenta a noção de formação de professores para os sujeitos. Becker et alii (2001, p. 575), 

referindo-se à pesquisa de Guttmann, formulador da teoria das facetas, explicam o significado 

destas: 

Na pesquisa comportamental, Guttmann sugere que nossa percepção ou 

pensamento sobre uma coleção de fatores pode levar à identificação de 

variáveis perceptuais ou semânticas, chamadas de facetas, as quais 

caracterizam os componentes básicos de variáveis consideradas relevantes. 

A coleção de todas essas facetas pode ser usada para formular a definição de 

um construto, porque, presumivelmente, cada faceta reflete um componente 

essencial do universo de variáveis desse construto (BECKER et alii, 2001, p. 

575). 

 

A análise de facetas é um procedimento metateórico, sintetiza Bilsky, e 

essencialmente corresponde, “[...] à classificação de objetos e observações empíricas 

(variáveis) em categorias exclusivas e abrangentes com relação a um aspecto temático distinto 

estudado pelo pesquisador” (2003, p. 358). 

Uma vez obtida a representação gráfica da SSA, com os seus pontos distribuídos pelas 

várias províncias do plano, identificadas como facetas, cada uma com os elementos que lhe 

pertencem, podemos interpretá-las. Bilsky (2003, p. 361) explica que a suposição da teoria 

das facetas é que elas “[...] têm um papel específico na estruturação do espaço 

multidimensional”, daí que a identificação das facetas, nesse espaço, 

[...] depende do tipo de correspondência entre a sentença estruturadora [neste 

estudo, formação de professores é...] [...] e o espaço SSA, que representa a 

inter-relação das variáveis como uma amostra do universo. Neste contexto, 

uma região é especificada para um determinado subconjunto de variáveis 

identificando-as por um elemento comum pertencente a uma das facetas 

                                                                                                                                                         
Segundo a perspectiva de Genebra, são esses princípios organizadores, esses pontos de referência que esboçam 

as condições e os termos de discussão e elaboração do pensamento sobre um dado objeto social, que são 

compartilhados” (WACHELKE & CAMARGO, 2007, p. 385). 

 



241 
 

incluídas na sentença estruturadora. Estas regiões tomam formas muito 

específicas, como configurações circulares, cuneiformes ou faixas paralelas 

(BILSKY, 2003, p. 361). 

  De acordo com essas configurações básicas, as facetas dão margem a diferentes 

interpretações, conforme a natureza qualitativa ou quantitativa, ordenada ou não ordenada dos 

dados. As configurações de facetas podem ser basicamente de tipo polar, modular, axial e 

associada
161

 (ROAZZI,1995, p. 28). 

As construções obtidas com o trabalho conceitual dos entrevistados foram cruzadas 

com as variáveis socioeconômicas e culturais, colhidas por meio da aplicação do Questionário 

sobre habitus (Anexo E), bem como do registro de dados da inserção do professor na 

Universidade (Anexos B e D). Com o auxílio do programa de computador SPSS, foi possível 

esse cruzamento de dados tendo em vista captar as similaridades e distinções entre os 

professores das duas Dimensões em que se divide o subcampo da formação de professores, 

nos cursos de licenciatura da Ufpi. No decorrer dessa etapa da pesquisa, simultaneamente, à 

medida que íamos obtendo os dados, estes eram inseridos no citado programa.  

Iniciamos, então, por apresentar os mapas, gerados pelo SPSS, do conteúdo, estrutura 

e organização da representação social sobre formação de professores captada pelo PCM, 

como explicitamos no início, considerando cada subgrupo pesquisado – o subgrupo da 

Dimensão Pedagógica da formação nas licenciaturas da Ufpi e o subgrupo da Dimensão 

Específica dessa formação, nesses mesmos cursos – para, quando for o caso, articulá-la às 

dimensões dos habitus docentes dos agentes.  

3.2 As classificações múltiplas dos formadores de professores sobre o objeto formação de 

professores 

 Expomos neste tópico os resultados das duas classificações dos itens realizadas pelos 

sujeitos, segundo sua pertença à Dimensão Pedagógica ou à Dimensão Específica da 

formação de professores, nas licenciaturas da Ufpi. 

                                                 
161

Facetas ordenadas são as que apresentam elementos quantitativamente diferentes e se configuram de modo 

axial ou modular, o primeiro caracterizado por ter seus elementos distribuídos em sucessão linear, separados por 

linhas paralelas; o segundo tipo aparece como círculos concêntricos, relacionando-se as variáveis centrais com as 

periféricas. As facetas não ordenadas têm diferenças qualitativas entre seus elementos; uma faceta não ordenada 

é de tipo polar, seus elementos partem de um centro comum, não apresentam ordem óbvia e o gráfico resultante 

é cuneiforme. Uma faceta parcialmente ordenada é modular e seus elementos se organizam em regiões 

concêntricas em volta de um ponto comum e evidenciam uma ordem do centro para a periferia; facetas com 

ordem simples são de tipo axial, seus elementos se apresentam como linhas paralelas, seus itens refletem uma 

noção de ordem que não se relaciona com as demais facetas. Facetas que se configuram como de tipo associado 

têm uma ordenação parcelada e a ordem dos itens é a mesma por mais de uma divisão do plano (ROAZZI, 1995, 

p. 27-28). 
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3.2.1 A Classificação Livre dos formadores da Dimensão Pedagógica 

A Figura 1, a seguir, mostra a representação gráfica das Classificações Livres 

realizadas com os itens oferecidos aos participantes da pesquisa, em um segundo movimento 

aproximativo do tema (o primeiro foi realizado com o teste de Associação Livre de Palavras), 

para darmos conta de como se organiza e estrutura a representação social sobre a formação de 

professores dos sujeitos vinculados à Dimensão Pedagógica dessa formação, nas licenciaturas 

da Ufpi. O mapa MSA, conforme Andrade, “[...] compara os sujeitos por intermédio dos 

itens, considerando as categorias atribuídas para cada item por cada sujeito: quanto mais 

próximas aparecem na projeção, mais similares estarão as categorias usadas para a 

classificação”, de modo que fica evidenciada “a relação conceitual entre os itens” (2003, p. 

112). Isso permite identificar as regiões que correspondem às categorizações realizadas pelo 

grupo de sujeitos, possibilitando a identificação e análise das regiões formadas no plano 

bidimensional, viabilizando uma teorização sobre as construções do grupo (ANDRADE, 

2003, p. 112).  
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Analisando o mapa, percebemos, inicialmente, que o plano bidimensional gerado 

reparte-se em três regiões, que retratam a categorização das palavras livremente realizada 

pelos sujeitos dos dois Departamentos do CCE (DMTE e DEFE), responsáveis pela formação 

pedagógica dos futuros professores.  

Temos, assim, distribuídas na região 1, no canto superior esquerdo do plano 

euclidiano, as palavras: sociedade, responsabilidade social, educação, ética, reflexão, 

compromisso e autonomia. Essa região compreende elementos que remetem ao contexto 

social amplo da educação, representado por termos que designam grandes estruturas, como 

sociedade e educação, e por itens que supõem sempre uma relação com o outro, como ética e 

responsabilidade social. Denominamos esse espaço como Contexto Social.  

A região 2, no canto inferior esquerdo, é composta pelos itens: conhecimento, 

competência, pesquisa, atitude, teoria-prática, formação pedagógica, formação específica, 

ensino, aprendizado, motivação, criatividade e capacitação. Analisando seu sentido, 

percebemos que todos remetem a condições de formação e exercício profissional do 

professor, bem como a seus processos e produtos. Designamos essa região como Formação 

Profissional.  

A região 3, ocupando o lado direito do plano, é composta por uma maioria de 

elementos relativos a condições subjetivas, valorativas, expressivas dos afetos, ou a eles 

relacionadas, que acompanham o professor no cotidiano do trabalho: importante, paciência, 

identidade, construção, disciplina,  dedicação e vocação. Percebemos que são associadas 

palavras que fazem parte de uma visão tradicional da docência como resultante de condições 

pessoais, talentos individuais, traços de personalidade, ou que descrevem o imaginário 

construído em torno da figura do professor, como paciência e dedicação. São palavras 

indicadoras de posturas afetivas e valorativas e, ainda, aquelas que podem ser identificadas 

como propriedades do sujeito. Identificamos esse espaço como Condições Subjetivas do Ser 

Professor.  

A seguir, focalizaremos mais detidamente os elementos de cada região da Figura 1, 

segundo os sentidos atribuídos pelos participantes da pesquisa, procurando evidenciar a base 

empírica em que repousam as categorizações que organizam esses elementos. Aqui, 

procuramos explicitar também diferenças e contradições entre as posições evidenciadas pelos 

sujeitos, por meio de seus enunciados, a propósito dos sentidos atribuídos às palavras em 

jogo, pois essas diferenças nas posições determinam a localização média dos pontos no 

gráfico MSA (Figura 1). Além disso, como já destacamos, o estudo da MSA auxilia no 
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levantamento das hipóteses mais plausíveis a respeito das classificações realizadas pelos 

sujeitos, bem como na identificação das distinções internas ao grupo pesquisado, que este 

porventura possa manifestar, vez que um dos nossos propósitos é compreender as relações 

entre a representação social do objeto formação de professores e os habitus docentes dos 

formadores. 

Região 1 - Contexto Social  

Examinando a região 1, podemos perceber que os itens se organizam em três 

aglomerados menores: sociedade, responsabilidade social, educação; ética, reflexão; 

compromisso, autonomia. As explicações mais comuns no subgrupo pesquisado associam 

imediatamente as palavras do primeiro aglomerado, como nas justificativas abaixo
162

: 

Pra desenvolver esse grupo, eu pensei, de fato, o carro-chefe, na palavra, né, 

vamos dizer assim, mais importante nessa associação que eu fiz, é 

sociedade. Pra mim uma sociedade se faz com educação, responsabilidade 

social, conhecimento, é um processo de construção que necessita ter 

atitudes...  Pra mim uma sociedade se faz com educação, responsabilidade 

social, conhecimento, é um processo de construção que necessita ter 

atitudes, e [...] atitudes que às vezes podem ser é, vamos dizer assim, 

inconvenientes pra algumas pessoas, mas você tem que assumir. E muitas 

vezes mudar também a atitude das pessoas em relação aos outros membros 

                                                 
162

Identificamos os discursos dos sujeitos pelo número de ordem em que responderam a pesquisa, de 1 a 80, 

seguido da identificação do subgrupo a que pertencem, com a abreviatura DP ou DE, referente à Dimensão da 

formação de professores nas licenciaturas em que têm atuação, da seguinte forma: 

DP - indica que o docente ministra disciplina da Dimensão Pedagógica das licenciaturas e está vinculado a um 

dos Departamentos do Centro de Ciências da Educação responsáveis pela formação pedagógica do professor. 

Identificamos os docentes desse subgrupo, pelas similaridades de suas posições, em três núcleos, a saber:  

a) Psicologia/Pedagogia - professores das disciplinas Psicologia, Didática Geral, Avaliação e Metodologia, nas 

licenciaturas específicas, com atuação concomitante no curso de Pedagogia e nas licenciaturas; 

b) Prática de Ensino - professores da disciplina Prática de Ensino e Estágio Supervisionado nas licenciaturas 

específicas; 

c) Fundamentos - professores das disciplinas de Fundamentos da Educação, exceto Psicologia da Educação. 

Esses sujeitos receberam os números de 1 a 30. Assim, por exemplo, se no final da citação de um sujeito 

aparece: (Sujeito 20 - DP/Psicologia/Pedagogia), quer dizer que o participante número 20 é professor de 

disciplina da Dimensão Pedagógica em uma licenciatura específica e pertence ao núcleo identificado como 

Psicologia/Pedagogia. 

DE - indica que o docente ministra disciplina de conteúdo científico-cultural pertinente à Dimensão Específica 

da formação nas diversas licenciaturas e está vinculado aos Departamentos e respectivos Centros das diversas 

áreas específicas. Esses sujeitos receberam os números de 31 a 80. 

Segue-se a área do curso de licenciatura em que atua, fazendo a correspondência com a classificação de áreas 

adotada no currículo do ensino médio, com legendas como seguem:  

a) Linguagens - área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Licenciaturas em Letras, Educação Artística e 

Educação Física); 

b) Ciências Humanas - área de Ciências Humanas e suas Tecnologias (Licenciaturas em História, Geografia, 

Ciências Sociais e Filosofia); 

c) Ciências da Natureza/Mat. - área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Licenciaturas em 

Química, Física, Biologia e Matemática).  

Por exemplo, se no final da citação de um sujeito aparece: (Sujeito 31 - DE/Linguagens), quer dizer que o 

participante número 31 é professor de disciplina da Dimensão Específica, em uma licenciatura da área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que pode ser Letras ou Educação Artística ou Educação Física. 
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da sociedade como, por exemplo, os deficientes (Sujeito 19 - 

DP/Psicologia/Pedagogia). 

[...] acho que a palavra central aqui é exatamente a responsabilidade social. 

Responsabilidade social com a educação. Então o formador, ele deve ter esse 

compromisso com a educação, deve ter uma responsabilidade, porque ele 

trabalha com a sociedade, tem que dar respostas para essa sociedade, precisa 

estar trabalhando sempre com isso. Ele deve pensar também na questão 

ética, que deveria estar também lá na pesquisa, mas eu coloquei aqui, 

exatamente, porque, o professor não deve negligenciar o seu trabalho. [...] 

Então esse grupo aqui, ele é mais centrado nessa questão da sociedade, da 

responsabilidade social (Sujeito 5 - DP/Prática de Ensino). 

A correlação mais alta, nessa região, é entre os itens sociedade e educação, mediados 

por responsabilidade social, itens que, por sua vez, demandam compromisso e ética, a qual se 

articula com reflexão: eis por onde se inicia o raciocínio que acomoda compromisso, 

autonomia e reflexão na categoria Contexto Social:  

Responsabilidade social, ela tá correlata com essa noção de compromisso 

aqui, porque a gente sabe que, sub-repticiamente, a escola é uma preparação 

pra sociedade, né, antes do aluno aprender as primeiras letras, ele acaba 

aprendendo a... como se comportar na sociedade. Digo isso porque ele 

aprenderia outras coisas se a gente estivesse lá no Oriente e não no Ocidente, 

por exemplo (Sujeito 24 - DP/Fundamentos). 

Pra mim educação [...] é algo que envolve ética, porque envolve toda a 

sociedade, todos os aspectos: políticos, sociais, culturais [...] De certa forma, 

é... como que cobre a sociedade em todos os aspectos, no sentido do ensino e 

da aprendizagem, das outras palavras que nós fomos colocando, envolve 

uma reflexão, é preciso sempre estar buscando o sentido da educação: 

educar quem? Educar pra quê? Educar por quê? (Sujeito 1 - DP/Prática de 

Ensino). 

Neste estudo, as explicações dos sujeitos se voltam para destacar as vinculações dessas 

noções com sua dimensão social, pública, justificando-se sua localização na região 1 ao 

percebermos que as falas dos sujeitos estão impregnadas da ideia de que compromisso e 

autonomia implicam não só o próprio sujeito, mas completam seu sentido na interface com o 

social, com os outros:  

E o último, não menos importante, não dá pra nenhum ser menos importante, 

mas assim, como resultado de toda essa construção, que foi feita, [...] é a 

questão da responsabilidade social, essa responsabilidade exige uma 

atitude, que é resultante de um compromisso que nós temos com a 

sociedade, mas que ela tem que ser fundamentada na ética, no respeito pelo 

outro, no respeito por nós mesmos... (Sujeito 6 - DP/Prática de Ensino). 

[...] analisando aqui o primeiro grupo, então, vamos ver a educação, uma 

relação imediata com a sociedade, o contexto social no qual essa prática 

educativa é desenvolvida, se configura, eu posso entender, como uma 

responsabilidade social, e aí, dos vários agentes envolvidos nesse processo, 

desde o sistema educacional mais amplo, no nosso caso, federal. É uma ação 

importante, certamente uma prática importante, necessária, no nosso 
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contexto social.  Eu defendo o papel da educação, o papel da escola...” 

(Sujeito 18 - DP/Psicologia/Pedagogia). 

Enquanto uma entrevistada toma a autonomia como um antídoto ao político, evocando 

a necessidade de autonomia para a educação: “O sentido de autonomia, uma educação que 

pudesse de fato ter uma identidade, [...] que não fosse manipulada por outros interesses, né, 

muito mais políticos, enfim, que ela [educação] pudesse guardar essa autonomia” (Sujeito 27 - 

DP/Fundamentos), outra defende que a “[...] autonomia do professor se estenda para o aluno” 

(Sujeito 9 - DP/Psicologia/Pedagogia) e outra, ainda, associa autonomia do professor ao 

domínio da teoria no trabalho e autonomia política (Sujeito 25 - DP/Psicologia/Pedagogia), 

sempre reforçando a associação desse item com o contexto social.  

A Classificação Livre é um momento propício à apreensão dos habitus e suas 

dimensões, pois é quando os sujeitos se manifestam com maior naturalidade, mobilizando o 

seu senso prático ao manipular livremente as palavras do PCM, no exercício de classificação 

que lhes é proposto. Embora se tratem de princípios práticos “indissociavelmente lógicos e 

axiológicos, teóricos e práticos” (BOURDIEU, 1983b, p. 104), as dimensões do habitus - 

ethos, eidos e héxis - podem ser decompostas para melhor percepção dos efeitos dos habitus 

docentes na construção representacional, e vice-versa, de como na base destas encontram-se 

os indícios da presença atuante daqueles, o que faremos aqui, à proporção que formos 

examinando o conteúdo de itens por regiões do mapa da Figura 1. 

O ethos corresponde à disposição valorativa dos agentes, mobilizada por seu senso 

prático, ou seja, sem que tenham de elaborar uma reflexão sistemática sobre Ética 

(BOURDIEU, 1983b, p. 104). Na região do Contexto Social, no referido mapa, por exemplo, 

os formadores da Dimensão Pedagógica acionam imediatamente disposições éticas nas suas 

elocuções em torno das palavras do PCM. Se voltarmos às suas falas, antes transcritas, 

veremos que palavras ou expressões como carro-chefe, importante, tem que dar, tem que ter, 

deve ser, necessita, exige, é preciso, inconveniente expõem a escala valorativa que adotam ao 

expressar seu ethos nas apreciações e prescrições que realizam a propósito dos significados e 

sentidos atribuídos às palavras em jogo.  

Bourdieu refere-se ao imbricamento das dimensões do habitus dizendo que a “[...] 

força do ethos é que se trata de uma moral que se tornou héxis, gesto, postura” (1983b, p.104), 

princípios esses que assistimos atuar na construção da representação social, como na fala 

abaixo, em que a entrevistada associa o item compromisso ao contexto de sua prática docente. 

Percebemos como ethos e héxis estão corporificados na pessoa, no apelo ético do 
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compromisso “maior”, na dor, na frustração e no choque (sentidos também no corpo) com o 

comportamento dos alunos, à medida que a entrevistada vai desfiando o que tem como sua 

escala de valores em torno da noção de compromisso e comparando este com os valores dos 

alunos-artistas:  

[...] minha experiência como professora, às vezes, eu considero muito 

dolorosa, porque eu tenho o compromisso da minha profissão, não é? Então 

eu tenho o compromisso do meu papel, da minha função como professora, 

dentro do espaço da Universidade, como professora, pesquisadora, não é? E 

eu percebo, nos meus alunos, às vezes, eles sentem-se desmotivados, não é, 

nesse sentido, porque você precisa de tempo maior pra pesquisa, né, pro 

estudo, ele exige de você uma postura intelectual, uma mudança de valores, 

de atitudes [...] o fato de eu estar como professora vai me exigir um 

compromisso maior, quer dizer um compromisso social, não tão assim, 

individual. Por exemplo, é muito bom ser artista, viver de obras, né, de 

pintura, mas eu não estaria trabalhando, desenvolvendo... Meu compromisso 

seria apenas comigo, tá entendendo? Eu tô fazendo uma obra pra ganhar 

dinheiro, pra suprir minhas necessidades de comer, vestir, de status social, 

da minha imagem no jornal... Então essa frustração que eles sentem, ao 

descobrir que o curso não é um bacharelado, mas é uma licenciatura, né, 

isso, às vezes, é chocante pra mim, como professora (Sujeito 13 - DP/Prática 

de Ensino). 

 Podemos perceber, também, nesse trecho de fala, a presença do eidos,  o esquema 

cognitivo que avalia e classifica, por oposições simples, por exemplo, a vida de professor e a 

vida de artista, o mercado e a postura intelectual, a promessa de fama para o artista e a ameaça 

implícita da obscuridade da vida de professor, o compromisso social e o compromisso 

individual, que vão, enfim, desembocar na oposição entre bacharelado e licenciatura. Essas 

oposições parecem estar dividindo o próprio ser da entrevistada, apesar de atribuir parte delas 

aos seus alunos
163

.  

 Nessas dimensões do habitus, encontramos os princípios que, simultaneamente, 

operam na produção de representações sociais que guiam as práticas dos agentes, 

compreendendo o que significa a proposição metodológica de Domingos Sobrinho (2003a) de 

que as representações sociais podem ser via de acesso ao habitus e vice-versa.   

 Na região 2, exploraremos mais a dimensão do habitus como eidos. 

 Região 2 - Formação Profissional  

                                                 
163

Observemos que a docente utiliza inicialmente o pronome na terceira pessoa – deles, para se referir aos 

alunos, passa em seguida a utilizar a segunda pessoa – você – significando a primeira pessoa – eu, que emprega 

quando afirma estar na profissão, ao invés do usual ser professor, talvez, sinalizando que ela participa das 

mesmas dúvidas e sentimentos dos seus alunos com relação ao ser professor. 
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Focalizando a segunda região, percebemos que é o segmento do mapa que apresenta o 

maior número de elementos. Estes têm em comum o fato de se referirem aos processos 

formativos, aos saberes, disposições e habilidades a adquirir para a ação profissional do 

professor e seus produtos, bem como aos contextos imediatos da ação docente. Nas 

justificativas a seguir, os entrevistados explicam suas classificações agregando quase todos os 

itens que identificamos nessa região do mapa da Figura 1, acentuando o papel da pesquisa, 

mais associada a conhecimento do que a ensino, e focalizando a noção de competência como 

requisito da profissionalização: 

A formação pedagógica é uma formação que te proporciona um 

determinado tipo de ensino, tá, mas o professor formador tem que ter 

autonomia naquilo que ele vai trabalhar, ele tem que ter uma formação 

específica, porque cada área do conhecimento tem uma maneira de ser 

trabalhada. [...] Essa formação específica exige uma construção de 

conhecimento, só que você não constrói nada sem pesquisa, sem uma base.  

Pra isso tem que ter uma capacitação. [...] E, a teoria-prática, essa exige 

disciplina, exige reflexão, criatividade por parte do profissional. [...] ele tem 

que ter atitude, porque ou você tem atitude, ou mete a cara, ou você não 

consegue fazer nada. Tem que ter competência, se você tem atitude, você 

tem competência, se você tem atitude, então, você pode conseguir... [...] E 

isso vai te proporcionar um aprendizado muito rico, não só na disciplina em 

si, como na formação da sociedade, do cidadão e da pessoa em si (Sujeito 15 

- DP/Prática de Ensino). 

O item competência é associado à noção de formação profissional em contraposição à 

palavra vocação: 

E muito se fala na questão da vocação, de alguma forma tem, mas pra ser 

professor não necessita ter vocação, ele precisa ter, principalmente, ter a 

questão da formação, alguém que tem que conhecer o contexto da escola, da 

sala de aula, [...] e esse processo de profissionalização  deve ser associado à 

questão da competência, que eu associo à questão da formação (Sujeito 11 - 

DP/Psicologia/Pedagogia). 

Já outros entrevistados relacionam o elemento competência a uma capacidade de 

resolver problemas, citando o item criatividade, identificado como uma qualidade exigida 

pelo trabalho docente, mais colada às exigências do tipo de trabalho do que ao talento 

individual, como nesta fala: 

A coisa da competência, que também poderia ficar no outro bloco, eu 

coloquei aqui porque se fala muito na competência como... é... mais 

habilidade, mais técnica, mais capacidade [do professor] de resolver 

problemas. Competência no sentido da criatividade, dele conseguir fazer 

do seu espaço de docência, da sua profissão... [...] de ensinar e de fazer e de 
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aprender juntos, né, dele descobrir formas de chegar no aluno, de chegar nas 

pessoas, que ele, né, pensa com um determinado tipo de conhecimento 

(Sujeito 25 - DP/Psicologia/Pedagogia). 

As explicações abaixo demonstram como os sujeitos utilizam algumas palavras dessa 

região e antecipam uma questão central no presente estudo, ao se referir aos itens formação 

específica e formação pedagógica:  

Acho que o ensino também exige uma formação específica, né, e aí até que 

às vezes eu critico um pouco a questão da pedagogia, que ela é muito 

generalista, né? Existe uma formação específica, né? O ensino é em que 

área? Em que formação? (Sujeito 1 - DP/Prática de Ensino). 

E aí, pra isso, precisaria de uma formação pedagógica, de uma formação 

específica pra aquele campo pedagógico em que você vai atuar e que lhe 

daria, ao professor, a capacitação, a fim de que ele pudesse aliar os 

conhecimentos teóricos que ele tem à prática. Isso daria a ele uma 

competência pra que ele pudesse ter um agir educacional, dentro dessa 

sociedade (Sujeito 23 - DP/Fundamentos).  

O item atitude produz certo estranhamento por estar no elenco da região 2, mas tal 

inserção adquire sentido ao percebermos que ter atitude tem implícita a marca de um saber-

para-poder fazer, como afirma o Sujeito 7 (DP/Prática de Ensino): “[...] quando eu falo essa 

atitude é dele ter a capacidade, vamos dizer assim, de transcender aquela aula normal”, para 

justificar a ideia de que o professor deve ser criativo, ter iniciativa para superar a rotina e as 

dificuldades e promover o aprendizado do aluno.  

No espaço da segunda região, encontramos os elementos centrais na presente 

discussão: formação pedagógica e formação específica do professor. Sob o ponto de vista da 

análise MSA, que, sem medir valor, compara os elementos considerando o conjunto na 

composição dos grupos de palavras espontaneamente construídos pelos sujeitos, separando os 

não similares e aproximando os similares, o fato de serem ambas as dimensões da formação 

do professor alocadas na mesma região, ou seja, na mesma categoria de análise, como pontos, 

entre si, próximos e distantes, relativamente, evidencia que o grupo de professores 

responsável pela formação pedagógica dos licenciandos partilha o ponto de vista segundo o 

qual as duas Dimensões da formação do professor, imediatamente identificáveis pelos 

entrevistados, pois fazem parte do seu vocabulário cotidiano, têm um substrato comum, 

porém não se misturam, mantendo cada qual sua especificidade, representada empiricamente 

pelos pontos em distintos lugares na mesma região do mapa.  
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É necessário esclarecer que, tendo em vista a centralidade dos conceitos formação 

específica e formação pedagógica para o presente estudo, durante as Classificações Livre e 

Dirigida, perguntamos a todos os sujeitos o motivo pelo qual mantinham juntas, no mesmo 

grupo, ou separadas por diferentes grupos, as cartelas contendo esses conceitos.  Essa 

pergunta deu margem a diálogos que iam esclarecendo as posições dos sujeitos, nesse 

particular, permitindo detectar nuances, diferenças não percebidas no início. 

Observamos que, espontaneamente, parte dos professores da Dimensão Pedagógica da 

formação nas licenciaturas montou grupos de palavras, juntando as cartelas com os nomes das 

duas Dimensões da formação em foco. Outra parte arranjou-as em grupos diferentes, 

dividindo-se entre os que defendem a predominância de uma das Dimensões da formação 

sobre a outra, evidenciando que têm em comum a visão da fragmentação do processo de 

formação do professor como natural, antagonizando-se quanto a que Dimensão deve 

predominar no processo de formação de professores.  Essa constatação veio contra nossa 

expectativa de que haveria, entre esses formadores, uma visão espontânea ou intuitivamente 

integrada das duas Dimensões. Vimos que se trata, para a maioria, de duas coisas distintas, 

sugerindo a existência aí da força estruturante de um habitus. Somente quando provocados 

com uma pergunta do tipo “Por que você separou formação pedagógica e formação 

específica?”, os sujeitos passam a reivindicar uma integração entre as duas Dimensões, a qual 

pode se dar, ainda, em diferentes níveis, segundo os segmentos (mais detalhados adiante) em 

que se divide o subgrupo, quando trata desse assunto. 

Suas justificativas são marcadas por um raciocínio que atribui a centralidade ao item 

pesquisa e põe o item ensino a reboque do primeiro. A associação pesquisa e ensino não tem 

o reconhecimento do conjunto de participantes do subgrupo, o que seria de esperar tendo em 

vista a força desse binômio na história recente da universidade brasileira. Essa posição pode 

ser percebida no seguinte depoimento, em que ensino fica em posição periférica em relação a 

pesquisa e conhecimento: 

Nesse primeiro grupo aqui, é um grupo que eu acho que tá mais ligado à 

questão... Acho que a palavra central aqui é a pesquisa, certo? [...] O 

professor deve sempre estar buscando, junto com os alunos, [...] estar 

fazendo algum tipo de questionamento, de pesquisa com esses que estão 

chegando, porque cada grupo é uma geração nova. [...] E pesquisa também 

porque o formador deve sempre estar buscando esses conhecimentos, aí eu 

coloquei outra palavra relacionada a ela, buscando conhecimentos não só do 

ensino, também, do ensino, mas buscar conhecimento na tentativa de fazer 

essa relação que é teoria-prática. Como ele vai trabalhar com a pesquisa, 
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está sempre vendo quais são as demandas que estão surgindo (Sujeito 6 - 

DP/Prática de Ensino). 

A pesquisa assume, para os participantes, um papel central na conquista da 

competência profissional: 

A pesquisa, eu coloco aqui, ela tá aqui bem no meio, entre uma coisa e 

outra, entendeu, porque ela é superimportante pra esse grupo aqui. Você 

precisa pesquisar e precisa se sentir motivado [motivação] pra isso, e pra 

isso aqui você precisa ter competência, entendeu? Competência você vai 

construindo com tudo isso (Sujeito 9 - DP/Psicologia/Pedagogia). 

No mesmo sentido, outro professor sobreleva a relação pesquisa-conhecimento, em 

comparação com ensino, e indica aprendizado como produto mediado, também, pela 

pesquisa:  

Pesquisa e ensino é algo que tá muito relacionado com a construção do 

próprio conhecimento, né, especialmente a pesquisa. Mas eu coloquei esse 

grupo aqui exatamente porque esta unidade ensino-pesquisa tem muito a ver 

com o que podemos apurar desta relação em função do que queremos, que é 

aprendizado, né? (Sujeito 6 - DP/Prática de Ensino).  

Verificamos, por fim, no espaço da Formação Profissional, que o item capacitação 

está distanciado dos demais da região, bem como do centro do mapa MSA. Captamos que 

essa palavra desperta, no subgrupo pesquisado, reações de rejeição, conforme o sentido que 

tendem a lhe conferir. Alguns a excluíram simplesmente, propondo outros termos para 

substituí-la, formação continuada, por exemplo; outros acolheram-na condicionando seu 

aproveitamento nos grupos de palavras a um esclarecimento do sentido em que a aceitavam 

como mostra o seguinte exemplo: “Pra mim, capacitação eu acho uma palavra meio limitada. 

Da maneira como estou entendendo, é estar em constante capacitação. Eu prefiro dizer em 

processo de formação continuada, porque formação, pra mim, é um termo mais abrangente” 

(Sujeito 14 - DP/Psicologia/Pedagogia). 

Na região da Formação Profissional, podemos apontar a expressão daquela dimensão 

integrante do habitus, que Bourdieu denomina eidos, o sistema cognitivo de classificação que 

os agentes, situados nos respectivos campos sociais, com suas diferentes posições de poder 

material e simbólico, nas suas práticas cotidianas, mobilizam para interpretar o mundo sem 

esperar pelo crivo de uma reflexão teórica.  

O eidos está presente, por exemplo, nas Classificações Livres do subgrupo, quando 

uma parte dos docentes, repetidamente, dá tratamento dicotômico a conjuntos de termos como 
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formação pedagógica e formação específica, pesquisa e ensino, ensino e aprendizado, 

arranjando-os em diferentes grupos e instalando, representacionalmente, uma distância entre 

elementos que seriam inseparáveis em um processo educativo, ou separáveis apenas para 

efeitos analíticos. Que elementos estariam atuando nessas associações e dissociações de 

expressões que fizeram parte ao longo das décadas do imaginário docente? Enquanto o 

primeiro binômio refere-se a dimensões de um processo concebido idealmente como único – a 

formação de professores nas licenciaturas –, que, efetivamente, foi fragmentado na sua 

realização prática, na estrutura mesma – material e político-cultural – das instituições de 

ensino superior, o segundo, corresponde a um tradicional slogan
164

 da política de educação 

superior do País e bandeira de luta do movimento docente, que parece estar sendo dissolvida. 

No mapa da Figura 1, região 2, pesquisa afasta-se relativamente de ensino e aproxima-se de 

conhecimento; este afasta-se de ensino, como que refletindo a interpretação a que deu lugar 

uma política de educação superior das últimas décadas que priorizou a pesquisa em 

detrimento do ensino, associando-a positivamente a conhecimento e, no mesmo movimento, 

dissociando conhecimento de ensino, este último, agora, avaliado mais negativamente como 

mera reprodução.  

Na mesma região 2, vemos estabelecida uma dicotomia entre ensino e aprendizado, 

um par de termos secularmente associado no imaginário social docente, o que nos faz 

interrogar sobre o significado dessa cisão. Estaria ligada a certos discursos pedagógicos 

correntes que separam ensino e aprendizagem? Ou seria essa separação um efeito colateral do 

privilégio reconhecido à pesquisa em prejuízo do ensino, de modo que aprendizado, 

tradicionalmente articulado ao primeiro, participa do mesmo processo de desvalorização, 

reduzido a subproduto das articulações “superiores” da pesquisa e do conhecimento? Em 

todos os casos, encontramos na origem dessas classificações a atualização de esquemas 

mentais não percebidos, sistemas de categorias que ordenam e dão inteligibilidade à prática 

cotidiana dos agentes no campo e subcampo analisados, isto é, habitus funcionando como 

eidos.  

As observações anteriores sugerem que os discursos provenientes da política 

educacional, da política de carreira dos docentes do ensino superior, ou, no último caso, de 

                                                 
164

Scheffler, analisando a lógica do discurso pedagógico, diferencia os slogans educacionais das definições em 

educação: “[...] enquanto estas são consideradas esclarecedoras, aqueles são estimulantes, tendo por função 

unificar as idéias e atitudes dos movimentos educacionais: „exprimem e promovem, ao mesmo tempo, a 

comunidade de espírito, atraindo novos aderentes, e fornecendo confiança e firmeza aos veteranos‟[...] os 

slogans educacionais resultam de espírito partidário” (1974, apud SAVIANI, 2008, p. 144). 

 



254 
 

certas teorias pedagógicas, impõem sua legitimidade pelo poder simbólico que detêm, e 

fornecem os esquemas cognitivos que dão sentido à prática, ecoando no senso comum dos 

docentes, inclusive alterando slogans tradicionais do campo acadêmico e do subcampo da 

formação de professores.  

Nessa mesma região, encontramos duas primorosas expressões de habitus docentes 

referentes à pesquisa, que verificamos estar em construção entre os formadores de 

professores. Tais manifestações englobam, a um só tempo, as três dimensões do habitus. A 

primeira, quando um entrevistado, explicando a centralidade da pesquisa na sua prática 

docente, afirma: “A pesquisa geralmente é associada ao âmbito da academia, da pós-

graduação, mas uma questão, que enfatizo muito com os meus alunos de graduação, é que 

você é um pesquisador o tempo todo” (Sujeito 24 - DP/Fundamentos). Identificamos aí um 

ethos que proclama o valor da pesquisa, um esquema cognitivo, que permite ao agente entrar 

em sintonia com a Instituição, com o campo acadêmico e seus subcampos, e uma héxis 

corporal, pela qual ele se coloca inteiro, isto é, corpo e mente, no seu compromisso com a 

pesquisa: “você é pesquisador o tempo todo”.  

A segunda, quando uma professora também explica o valor da pesquisa no trabalho 

docente, que demanda atitudes do pesquisador:  

Eu coloquei aqui a pesquisa bem no início, e aí coloquei alguns aspectos 

que são necessários no processo de pesquisa, porque eu acho que é um é um 

dos campos em que o professor deve atuar, ainda que ele não tenha uma 

formação, pós-graduação e tudo, mas eu acho que mesmo na prática ele faz 

uma pesquisa nem que seja uma pesquisa empírica pra fundamentar o 

trabalho dele, né? Então é um trabalho que seria de reflexão, né, que precisa 

de conhecimento prévio, mas que também leva a conhecimento posterior, 

né? No processo de pesquisa, eu acho que a criatividade é muito 

importante, há momentos em que o pesquisador fica diante de dilemas que 

só a própria criatividade pessoal, dele, é que vai orientá-lo pra um ou outro 

aspecto, né? Precisa ter atitude, e quando eu falo atitude, aqui eu fiquei 

meio na dúvida, acho que atitude, de certa forma, caberia em todas, mas eu 

coloquei aqui porque, exatamente, nesse processo que, muitas vezes, é até 

solitário, que ele precisa tomar essas decisões, né, que eu coloco aqui como 

atitude.  É preciso que ele esteja motivado [motivação] e que goste de fazer 

o que deve estar fazendo, que vibre. Acho que no processo de pesquisa, 

quando a gente começa a fazer, a gente vibra muito, e também precisa de 

paciência, ter muita paciência...  (Sujeito 23 - DP/Fundamentos). 

Novamente, percebemos aí um exemplo do habitus de pesquisa em construção, 

explicitando-se simultaneamente como ethos (o professor deve atuar como pesquisador; a 

criatividade é muito importante), eidos (na pesquisa o professor precisa de reflexão, 

criatividade, atitude, motivação) e héxis corporal (que ele goste de fazer, que o faça vibrar ou 
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que é solitário), que se expressa na referência ao fato de que o professor experiencia 

satisfações e dificuldades ao nível mesmo do sensório, nos atos de pesquisa.   

 Na região 3, analisada a seguir, encontraremos outras manifestações de habitus como 

héxis corporal. 

Região 3 – Condições Subjetivas do Ser Professor 

Passamos agora a examinar o espaço do mapa identificado como Condições Subjetivas 

do Ser Professor, que reúne palavras referentes a qualidades ou capacidades individuais, 

subjetivas do professor. Explicando sua construção com as palavras, um docente envolve 

quase todos os elementos da região focalizada na sua justificativa, deixando claro que esses 

itens são exigidos do professor que está em sala de aula: 

[O professor] é alguém que trabalha com seres humanos, é alguém que tá 

trabalhando no coletivo. E, no dia-a-dia da sala de aula, da escola, é 

requerida dele a paciência, alguém que tem que tomar atitudes em relação a 

determinadas situações com que ele se defronta, ele deve ser criativo, é 

exigida dele a dedicação, que também está associada ao compromisso de ser 

professor exatamente para o sucesso da aprendizagem. Pra desenvolver isso 

aí, se discute muito, a literatura fala muito, eu também compreendo, né, que 

é alguém que deve ter identidade com a profissão, não é só mero... querer 

ser professor, ele também, ao desenvolver a sua atividade, é alguém que tem 

identidade com a sua profissão. E muito se fala na questão da vocação, de 

alguma forma tem, mas pra ser professor não necessita ter vocação, ele 

precisa ter, principalmente, ter a questão da formação, alguém que tem que 

conhecer o contexto da escola, da sala de aula... (Sujeito 11 - 

DP/Psicologia/Pedagogia). 

Examinando a disposição de elementos localizados na região 3, percebemos, no alto 

do recorte, um tanto isoladas das demais, as palavras importante e paciência, posição que 

denota a relatividade destas frente às outras de sua categoria. Verificamos que uns as excluem 

por não fazerem sentido no conjunto de suas construções, como diz o Sujeito 5 (DP/Prática de 

Ensino): “E essas palavras aqui eu não encontrei relação entre elas, elas ficam soltas: 

importante, paciente e vocação. Eu não consegui encaixá-las e também não vejo muita 

relação entre elas”. Outros associam paciência a pesquisa ou como um ingrediente necessário 

a todas as situações da vida do indivíduo, uma capacidade a ser cultivada, qualquer que seja o 

seu trabalho. 

A seguinte enunciação sintetiza a posição da maior parte dos professores da Dimensão 

Pedagógica das licenciaturas, quanto a alguns elementos da região 3:  
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A gente ouve muito discurso de que o professor tem que ter paciência, ele 

tem que ter dedicação, ele tem que ter disciplina, sabe? [Tem que ter] 

Vocação, tem que ter motivação... Eu não gosto muito dessas coisas não, eu 

acho que sou uma pessoa que não tenho muita paciência e nem por isso... 

[risos] [...] Então paciência e dedicação, disciplina, motivação, atitude são, 

vamos dizer, atributos, a gente pode dizer atributos? [...] De qualquer 

profissional. Então, não é na formação, não é na formação profissional que 

nós vamos desenvolver isso aí, é na nossa vida, como pessoas, né? (Sujeito 

20 - DP/Psicologia/Pedagogia). 

Considerando que o gráfico do tipo MSA permite uma comparação dos sujeitos por 

meio dos itens, tendo em vista as categorias atribuídas a cada um por cada participante, e 

projeta, através dos pontos que permitem a visualização da distância entre os itens, a 

semelhança e dessemelhança entre os mesmos, os elementos representados por pontos se 

distribuem de modo tal que “[...] as relações geométricas, como a distância entre os pontos, 

refletem o tipo de relação empírica entre os dados. Portanto, a distância entre os itens pode ser 

vista como um reflexo da relação conceitual que existe entre os itens”, (ROAZZI, 1995, p. 

26). É como podemos interpretar a colocação do item vocação na margem direita do plano, 

exilado de todos os outros de sua categoria, surgindo, na Figura 1, como um ponto em 

oposição aos demais do conjunto do plano. 

A posição desse item no mapa sinaliza o grau de rejeição à ideia de vocação pelo 

subgrupo de sujeitos responsáveis pelo desenvolvimento da Dimensão Pedagógica da 

formação do professor, nas licenciaturas da Ufpi,  com exceção de poucos, que não põem 

obstáculos ao uso dessa palavra. A maior parte dos professores ou a aceita reformulando seu 

sentido para o de vocação como “construção social”, como o Sujeito 12 

(DP/Psicologia/Pedagogia): “Não acredito muito que exista alguém vocado pra fazer 

determinadas coisas. Quer dizer, eu acho que essa vocação também é uma construção social”; 

ou a descarta preliminarmente, colocando-a no grupo das excluídas, como os Sujeitos 9 e 18, 

abaixo: 

Vocação?... É que essa história de vocação já... Esse aí eu retirava mesmo, 

tiro mesmo esses três aqui. [...] Eu não gostei de vocação, é aquela história, 

vocação é... Eu acho que não dá mais pra gente tá pensando hoje. Colocar 

isso aqui no momento nosso, tá, é demagogia demais você dizer, [...] dizer 

que vai fazer alguma coisa por vocação. Eu acho assim, fazer mais por 

compromisso e responsabilidade, mas por vocação, não, aí eu tiro, certo? 

(Sujeito 9 - DP/Psicologia/Pedagogia). 

É um termo que eu preferia até que ele não estivesse muito por aqui. [...] Eu 

tô pegando vocação até, aqui, mais no sentido de identificação com a 

profissão, né? [...] Preferiria não usar esse nome, vocação, mas ele tá aqui 

com esse sentido (Sujeito 18 - DP/Psicologia/Pedagogia). 
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Entre os formadores que acolheram sem questionamentos a palavra vocação, a 

explicação dada por uma professora de Prática de Ensino articula quase todos os elementos da 

terceira região no primeiro grupo que constrói, estabelecendo, a partir do elemento identidade, 

“valor maior e resultado da vocação”, relação direta com o que nomeia de “atributos” que, em 

uma metáfora naturalizante, “afloram” no professor – paciência, dedicação, disciplina e 

vocação. Essa posição é minoritária no subgrupo: 

Então tem a questão da identidade com aquilo que você considera que é 

importante você se ver, se enxergar dentro daquele contexto, mas essa 

identidade ela está diretamente ligada à vocação, você tem a identidade, mas 

tem que ter essa vocação. Então eu acho que a identidade, enquanto valor 

maior, né, como resultado da vocação que você tem, e a dedicação, a 

disciplina e a paciência... São agregados, fazem parte desse contexto, se eu 

tenho a identidade, [...] eu tenho que ter alguns atributos, e esses atributos 

vão fazer com que aflorem, que se tornem essa vocação... (Sujeito 6 - 

DP/Prática de Ensino). 

 De modo geral, percebemos que essa região do mapa MSA reúne itens de natureza 

subjetiva, psicológica, que os entrevistados tendem a considerar de menor valor ou a avaliar 

como negativos ou menores frente a valores que consideram positivos, porque profissionais. 

 Contudo, sob o ponto de vista do estudo do habitus docente, na região 3, das 

Condições Subjetivas do Ser Professor, encontramos enfáticas expressões da héxis corporal 

relacionada ao exercício do magistério mais tradicional. Atento ao significado do 

envolvimento dos agentes em um campo, Bourdieu leva a concepção desse envolvimento às 

últimas consequências mostrando que o agente, imerso nos enjeux de seu campo social, está 

inteiro, de “corpo e alma”, no jogo
165

. Assim, esse sociólogo recusa a abordagem reducionista 

da psicologia social, que trata a relação com o corpo apenas como “imagem do corpo”, como 

“representação subjetiva” do mesmo, “produzida e enviada pelos outros” (2009, p. 119). Para 

o autor, “[...] todos os esquemas de percepção e apreciação nos quais um grupo deposita suas 

estruturas fundamentais e os esquemas de expressão [...] interpõem-se desde a origem entre 

um indivíduo e seu corpo”. Esse indivíduo aplica tais esquemas fundamentais ao próprio 

corpo, adquirindo-os, em um processo global de identificação, por um mimetismo prático
166

, 

porque tende a se dar “[...] aquém da consciência e da expressão, portanto, da distância 

reflexiva que elas supõem” (2009, p. 120). Afirma Bourdieu sobre a aquisição e manifestação 

de habitus pela dimensão corporal dos agentes:  

                                                 
165

A expressão “de corpo e alma” é utilizada no título da obra de Wacquant (2002) sobre o habitus nas 

academias de box norte-americanas.  

166
Por mimetismo e não por imitação, diz Bourdieu, pois esta supõe a existência de “um esforço consciente de 

reprodução” de um objeto tomado como modelo (2009, p. 120). 
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O corpo crê naquilo que ele expressa: ele chora se imita a tristeza. Ele não 

representa o que expressa, não memoriza o passado, ele age o passado, assim 

anulado como tal, ele o revive. O que é aprendido pelo corpo não é algo que 

se tem, como um saber que se pode segurar diante de si, mas algo que se é 

(BOURDIEU, 2009, p. 120). 

 A região das Condições Subjetivas do Ser Professor abriga palavras emblemáticas de 

uma héxis corporal docente, que faz parte do estereótipo do professor do passado e que hoje 

tem sido rejeitado em nome de uma suposta profissionalização. Palavras como dedicação, 

paciência, disciplina, vocação são sobrevivências de uma imagem de professor em “estado 

incorporado”, evocações de um passado que se expressava por essas virtudes ou qualidades 

do professor, constatáveis no seu “esquema postural”, “[...] ao mesmo tempo singular e 

sistemático, porque solidário de todo um sistema de objetos e carregado de uma massa de 

significações e de valores sociais” (2009, p. 120-121)
167

. Daí, também, a desvalorização 

desses elementos da região 3 pelos professores do presente, porque evocam noções que 

serviram para justificar, reiterada e secularmente, a desvalorização social do trabalho do 

professor. 

3.2.2 A Classificação Dirigida dos formadores da Dimensão Pedagógica e as facetas de 

sua representação social sobre formação de professores  

 Apresentamos, na página seguinte, o mapa SSA da Classificação Dirigida realizada 

pelos sujeitos vinculados à Dimensão Pedagógica da formação de professores, nas 

licenciaturas da Ufpi, com suas respectivas divisões em facetas (Figura 2), e, na sequência, a 

análise dos conteúdos representacionais configurados. O princípio que rege a leitura da SSA e 

suas partições é o de proximidade, de modo que quanto mais semelhantes as definições dos 

sujeitos para os itens, mais próximos aparecerão os pontos que as representam
168

. Segundo a 

orientação de Roazzi (1995, p. 27), na interpretação das facetas, devemos considerar que os 

itens localizados em diferentes regiões do plano não participam da mesma faceta e, nas de 

tipo polar, aqueles que estão no centro têm maior correlação com todos os outros, perdendo, 

                                                 
167

Gabriel Peters comenta que a “[...] caracterização do habitus como sentido prático evidencia, dessa forma, a 

pretensão bourdieusiana de avançar uma compreensão não-dualista da relação mente/corpo, refletida na 

duplicidade semântica da noção de „sentido‟, simultaneamente referente ao aparato sensorial por meio do qual 

nossos corpos experienciam sua imersão na realidade social („sentido sensóreo‟) e aos instrumentos simbólico-

intepretativos que imbuem essa experiência de significados subjetivos („sentido significante‟)” (PETERS, 2009, 

p. 20, nota de rodapé). 

168
Para Buschini, trata-se “[...] de uma leitura em termos de regionalidade, como na leitura de mapas geográficos. 

[...] A noção de regionalidade é mais global que a de vizinhança” de modo que, para esse autor, o critério de 

proximidade é importante, mas “não é o critério fundamental”, de modo que “[...] dois elementos podem ser 

muito próximos, muito correlacionados, mas pertencerem a duas regiões ou duas facetas diferentes” (2005, 

p.170). 
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contudo, parte de sua capacidade discriminante. Assim, por exemplo, os itens conhecimento e 

pesquisa, na Figura 2, têm correlação com todos os outros itens das facetas 1 e 2, tendo em 

vista sua centralidade na organização da representação. 
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Estímulo: Formação de professores é… 
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(negativização) 

1. CONTEXTO 
SOCIORRELACIONAL 

2. FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
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O mapa obtido com a técnica SSA apresenta uma regionalização de itens semelhante à 

antecipada pela técnica MSA da Classificação Livre, isto é, a maioria dos itens permaneceu 

na partição onde estava. Alguns, no entanto, se movimentaram para se acomodar em outra 

região, tendo adquirido um sentido mais preciso frente ao estímulo apresentado. É necessário 

lembrar que as técnicas do PCM, combinadas com a teoria das facetas, caracterizam-se por 

sua adequação ao propósito de tratar as representações sociais ao mesmo tempo, como 

conteúdo e processo, isto é, considerando sua estrutura, mas também seu movimento, sua 

dinamicidade. Sendo assim, percebemos que entre a MSA e a SSA houve poucas mudanças, 

com os sujeitos redirecionando ou ressignificando alguns itens, de uma região, ou grande 

categoria, para outra, por força dos critérios de associação introduzidos na segunda 

classificação (a frase indutora e a escala de associação).  

Passando a examinar o mapa SSA (Figura 2), sob a perspectiva das facetas 

identificadas, observamos o aspecto cuneiforme destas indicando estarmos diante de facetas 

de tipo polar, o que significa que os dados que as constituem são qualitativos, isto é, 

diferentes entre si e não-ordenados, com cada elemento da faceta partindo de um centro 

comum para várias direções. Na citada figura, vemos uma distribuição de itens por facetas 

que confirma as tendências que identificamos, a título de primeira aproximação, durante a 

Classificação Livre, com poucas mudanças de itens entre uma classificação e outra. As facetas 

1 e 2 estão muito próximas, entre si imbricadas e como que “contra” a faceta 3, em uma 

distribuição sugestiva dos valores atribuídos às palavras pelos subgrupos. 

Na Tabela 3.5, evidenciamos as médias dos valores com que os sujeitos da Dimensão 

Pedagógica avaliaram os itens quanto a seus graus de associação ao tema indutor, bem como 

as médias por facetas obtidas com a Classificação Dirigida:  
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Tabela 3.5 - Médias dos itens e facetas construídas pelos sujeitos da Dimensão 

Pedagógica da formação de professores - Classificação Dirigida 

Item Faceta 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Média 

item 

Média 

faceta 

Sociedade 

1. 

CONTEXTO  

SOCIORRELACIONAL 

,805 2 5 4,20 

 

4,11 

Responsabilidade social ,844 1 5 4,33 

Ética ,988 1 5 4,30 

Competência ,952 1 5 4,03 

Identidade  1,062 2 5 4,30 

Construção ,907 1 5 3,93 

Autonomia ,765 2 5 4,03 

Atitude ,817 2 5 3,77 

Conhecimento 

2. 

FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

,675 2 5 4,60 

 

4,42 

Pesquisa ,681 2 5 4,47 

Teoria-prática ,535 3 5 4,70 

Formação Pedagógica ,504 3 5 4,77 

Ensino ,728 2 5 4,43 

Formação Específica ,776 2 5 4,47 

Aprendizado ,479 4 5 4,33 

Dedicação ,868 2 5 3,93 

Educação ,711 2 5 4,67 

Reflexão ,661 2 5 4,67 

Compromisso ,724 2 5 4,40 

Motivação ,765 2 5 4,03 

Criatividade ,662 3 5 4,10 

Paciência 
3. 

CONDIÇÕES 

SUBJETIVAS DO SER 

PROFESSOR 

1,033 1 5 3,03 

3,38 

Disciplina 1,042 1 5 3,50 

Capacitação 1,117 2 5 3,83 

Vocação 1,520 1 5 3,03 

Importante 1,332 1 1 3,53 
Fonte: Protocolo do PCM 

A tabela mostra que a faceta 2 (Formação Profissional) tem os elementos mais 

valorizados, com média 4,42. A segunda melhor avaliada é a faceta 1 (Contexto 

Sociorrelacional), com a média de 4,11, ficando a faceta 3 (Condições Subjetivas do Ser 

Professor) com a menor média, 3,38.  Apresentamos a seguir uma interpretação do conteúdo 

dessas facetas. 

Faceta 1 - Contexto Sociorrelacional 

 Essa faceta corresponde ao segundo bloco de itens mais valorizados pelo subgrupo de 

professores da Dimensão Pedagógica da formação nas licenciaturas da Ufpi, atingindo a 

média de 4,11 pontos, na escala citada.  

Examinando os itens da primeira faceta, ratificamos seu sentido percebido já na 

Classificação Livre. Frente ao objeto formação de professores, os sujeitos remetem as 

palavras da faceta ao contexto social da atuação do professor, cuja referência permanente é o 

Outro, como, por exemplo, em sociedade, ética, atitude, responsabilidade social. Elementos 

do processo formativo que, à primeira vista, seriam pertinentes ao plano da individualidade do 
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sujeito, adquirem conotação social, pois, segundo os participantes, necessitam ser 

reconhecidos e legitimados pelo Outro do processo educativo – a sociedade, o aluno, os 

outros professores, a escola. Tal faceta sinaliza que, para o subgrupo investigado, a formação 

de professores tem uma face social, pública, e um interlocutor que a legitima, os Outros do 

professor: 

E a competência seria assim, olha, a minha identidade é essa e a competência 

seria a qualidade daquilo que eu faço, que estaria, vamos dizer assim, mais 

visível pras outras pessoas. A identidade ela se torna visível para os outros 

na competência. Tanto é que a gente denomina: fulano é competente, fulano 

não é competente, né, então seria a qualidade da ação que a gente tá fazendo 

que vai dar essa... essa qualificação. O outro é que atribui essa qualificação 

de ser competente ou de não ser competente e os nossos referenciais estão aí 

mostrando o perfil que é ter... ser um professor considerado competente, 

profissional, e o que é não ser. Então seria a qualidade daquilo que a gente 

faz no olhar do outro, quer dizer, o outro termina atribuindo (Sujeito12 - 

DP/Psicologia/Pedagogia).  

Podemos notar igualmente que, dentre os elementos do contexto social da formação de 

professores, os formadores citam a autonomia do professor como algo que se constrói com o 

desenvolvimento da identidade do professor, definindo-se, ambas, na e por relação com o 

social: 

No muito associado, coloco novamente a identidade, porque é um momento 

em que a gente tá, de fato, nos processos de formação, a gente tá construindo 

e reconstruindo a nossa identidade; volto a dizer que essa reconstrução da 

nossa identidade ela tem que buscar sempre a autonomia pra que a gente 

possa desenvolver uma prática com responsabilidade social (Sujeito 20 - 

DP/Psicologia/Pedagogia). 

A faceta 1, no mapa, tem imbricação íntima com a faceta 2, partilhando com esta suas 

fronteiras. A seguir apresentamos o conteúdo da segunda faceta.  

Faceta 2 - Formação Profissional  

No mapa SSA, esta é a faceta mais valorizada pelo subgrupo da Dimensão Pedagógica 

da formação do professor nas licenciaturas, tendo atingido a média 4,42, conforme a Tabela 

3.5. Se a primeira faceta exprime a dimensão social, pública, da formação de professores, a 

segunda é a expressão da face profissional, especificamente epistemológica dessa formação. 

Contém os elementos do saber e do fazer próprios do professor como profissional, com valor 

positivo, cujos detalhes mais relevantes analisamos a seguir. 

Na manifestação do Sujeito 5, representativa das explicações do subgrupo, aparecem, 

ao mesmo tempo, todos os elementos da faceta 2 e a relevância atribuída às duas Dimensões 

da formação do professor, dadas como muitíssimo associadas: 
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Bom, muitíssimo associado, em relação à formação de professores, eu 

coloquei a formação específica e a pedagógica. Porque elas são 

indispensáveis. É preciso que tenha a formação específica e que tenha 

também a formação pedagógica. É indispensável, né? Bom, é... essa 

formação tem que tá ligada à reflexão, que vai gerar ensino, que vai produzir 

aprendizado, né? E que deve se pautar nesse trabalho, que eu já havia 

colocado, em relação à pesquisa, né? Pesquisa que gera conhecimento, que 

gera a relação entre a teoria e a prática. Esse... todo esse processo aqui, de 

formação específica, pedagógica, e que gera ensino e aprendizagem, tem que 

ser pautado em reflexão, em pesquisa, na produção de conhecimentos novos, 

que possam relacionar teoria e prática. Então esse aqui, na minha concepção, 

é muitíssimo associado à formação de professores (Sujeito 5 - DP/Prática de 

Ensino). 

A Tabela 3.5 demonstra que o item mais valorizado pelo subgrupo em análise, dentre 

todos, é formação pedagógica, localizado nessa faceta, com média 4,77. Lembrando que os 

sujeitos responderam, nessa etapa do PCM, a uma indagação precisa, complementando a frase 

formação de professores é..., podemos, por essa média, inferir que, para esses sujeitos, a mais 

forte associação é: formação de professores é formação pedagógica.  

O item formação específica, categoria importante para o presente estudo, fica em 

quinto lugar (média 4,47), pela ordem das médias dos itens dessa faceta, junto com pesquisa, 

e abaixo de teoria-prática (4,70), educação e reflexão (ambas com 4,67) e conhecimento 

(4,60). A palavra menos valorizada da faceta Formação Profissional é dedicação, com média 

3,93.  Se observarmos a faceta 1, veremos que a palavra menos valorizada é atitude, com 

média 3,77. Dedicação e atitude pertencem, ao menos em parte, pela sua natureza, à 

subjetividade do professor, de modo que nos damos conta de que os sujeitos tendem a 

desvalorizar os elementos subjetivos da profissão de professor, o que se confirmará nos dados 

da faceta 3.  

 No mapa SSA, a posição do ponto que representa formação pedagógica mostra-o 

equidistante dos pontos mais próximos a ele educação, conhecimento e teoria-prática. Os 

demais itens da faceta 2, inclusive o ponto que representa formação específica, orbitam em 

torno do espaço delimitado pelos quatro itens antes citados. Por outro lado, formação 

pedagógica é mantida em posição separada do seu par tradicional, formação específica, 

reproduzindo, no espaço representado, a fragmentação da estrutura organizacional e curricular 

dos cursos de licenciatura da Ufpi, mesmo na presença da frase indutora formação de 

professores é...  

Somente quando questionamos os respondentes sobre o motivo pelo qual separavam 

as duas Dimensões da formação de professores, eles reconhecem o problema e tentam 
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justificar sua posição. Nessas justificativas sobressai-se a descrença na possibilidade de 

mudança: “Agora, dizer que nós vamos quebrar com essa... Não vamos, porque essa 

separação é muito forte”, afirma uma professora (Sujeito 12 - DP/Psicologia/Pedagogia), ou, 

então, quando reconhecem o problema, veem como longínquas as possibilidades de sua 

superação, ainda que saibam, teoricamente, que formas de superação existem:  

Eu acho que nós estamos longe, ainda, de conseguir isso, mas eu acredito 

que nós ainda vamos conseguir, um dia, estar fazendo isso mesmo, cada um 

fazendo o seu, mas que isso pudesse ter, assim, um um... um elo. Quando eu 

trabalhasse aqui as minhas... Quando eu chegasse aqui em didática, eu 

tivesse condições de estar buscando a filosofia, a sociologia, a psicologia, a 

disciplina, os conteúdos específicos daquela área e trazendo pra cá e fazendo 

disso algo que o aluno pudesse sentir que ele ia fazer uma espécie de... 

Consolidar um conhecimento pra ele sair lá fora, por aí, pra ele atuar (Sujeito 

9 - DP/Psicologia/Pedagogia). 

Outros participantes limitam-se a emitir justificativas de teor prescritivo, em termos do 

que “deve ser”, como faz o sujeito citado abaixo. Para este, a formação pedagógica é 

muitíssimo associada à formação de professores porque, além de garantir o acerto de suas 

escolhas pedagógicas cotidianas, é essa formação que lhe oferece os instrumentos de 

compreensão do mundo, da sociedade, compreensão que se sobrepõe ao conhecimento 

específico: 

Muitíssimo associado é isso, a formação específica, que eu penso, embora 

você tendo uma compreensão global, né, é preciso que você tenha, também, 

essa formação específica, tenha uma compreensão específica, não, separando 

assim, isso aqui é formação específica, isso é formação global, mas é preciso 

que haja esse entendimento, né, do professor, na parte específica mesmo, da 

matemática, da química, da biologia, que ele tenha essa compreensão 

específica e, além dessa, que vai logicamente ser permeada por essa 

formação pedagógica, que é pra dizer como é que ele deve trabalhar isso, 

qual a melhor forma, a melhor estratégia (Sujeito 7 - DP/Prática de Ensino). 

Outros detalhes de interesse revelam-se nessa faceta. O item ensino recebeu um valor 

diferente de aprendizado, mesmo considerando que ambos são aspectos de uma única 

realidade, o processo pedagógico, e pesquisa aparece como mais valorizado do que ensino, o 

que está em contradição não só com o que os professores universitários fazem cotidianamente 

nas suas salas de aulas como com o fim a que se destina esse fazer nas licenciaturas, isto é, 

preparar profissionais para o ensino.  

Nos estudos que articulam representações sociais com os estudos bourdieusianos 

acerca dos campos sociais e dos habitus a estes pertinentes, é relevante que o pesquisador se 

empenhe em identificar não apenas as semelhanças, os consensos entre os sujeitos, mas, 
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também, as distinções que seus instrumentos de pesquisa possam captar nos grupos 

envolvidos, naquilo que está afeto ao objeto de pesquisa, contribuindo para a explicação e 

compreensão mais cabal da realidade estudada.  

Assim, ao realizarmos um esforço de percepção das diferenças no interior do subgrupo 

de professores da Dimensão Pedagógica das licenciaturas, ratificamos aquela noção inicial da 

existência de dois subgrupos de formadores, identificados, desde a proposição do presente 

estudo, como sujeitos da Dimensão Pedagógica e sujeitos da Dimensão Específica do 

processo formativo nas licenciaturas. No entanto, percebemos que não se trata de dois 

subgrupos monocórdicos, cada qual um bloco uniforme, secretando a própria representação 

social sobre o objeto formação de professores. Longe disso, esses blocos existem, sim, em 

determinado grau de generalidade, e têm, como vamos demonstrando, a própria representação 

social do citado objeto. A deliberação de buscar diferenças no seu interior, para melhor 

compreender a representação social sob exame, permitiu a percepção de que aqueles 

subgrupos concebidos inicialmente se subdividem em grupos ainda menores, formando 

núcleos de docentes que têm a ver com sua identidade com as áreas de conhecimento a que se 

vinculam e com os campos disciplinares em que têm inscrição, seja pelas suas graduações de 

origem, seja pelas disciplinas que ministram nos cursos, sugerindo que esses são fatores muito 

importantes na geração e sustentação de representações sociais e de habitus entre esses 

docentes.  

No estudo dos elementos da faceta 2 - Formação Profissional, identificamos essas 

distinções no interior do subgrupo, as quais destacamos, por sua relevância para a 

compreensão do subgrupo e pela relação intrínseca com os objetivos e interesses da presente 

pesquisa. Tais distinções surgiram da observação do tratamento que dão aos itens formação 

pedagógica e formação específica, ou melhor, no sentido e valor que atribuem à relação entre 

formação pedagógica e formação específica na formação de professores, marcando, no 

interior do subgrupo, posições que devem ser consideradas na compreensão de alguns 

aspectos da representação social em análise, bem como dos habitus, que serão abordados 

adiante. Não podemos esquecer que tais distinções e posições forjam-se na dialética 

indivíduo-sociedade, o que significa dizer que a representação em foco só poderá ser 

corretamente apreendida quando se esclarecerem suas conexões com seus estruturantes 

sociais, que ultrapassam os indivíduos e o próprio grupo.  

Se podemos afirmar que, no subgrupo responsável pelo desenvolvimento da Dimensão 

Pedagógica da formação de professores, a definição de formação de professores como 
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formação pedagógica tem, por denominadores comuns, a visão da relevância da formação 

pedagógica do futuro professor, a noção da insuficiência da formação específica para dar 

conta das necessidades desse professor, o tratamento dicotomizado das duas Dimensões da 

formação de professores, devemos destacar, também, que tal visão comporta nuances 

significativas para a compreensão da representação social pesquisada. Ultrapassando esses 

denominadores comuns, logramos identificar, pelas similaridades dos discursos em torno dos 

temas formação pedagógica e formação específica, pelo menos, três núcleos de docentes 

componentes do subgrupo em análise.  

O primeiro núcleo reúne docentes exclusivamente vinculados ao Departamento de 

Métodos e Técnicas de Ensino (DMTE). São os sujeitos que identificamos como professores 

de Prática de Ensino. Estes trazem no discurso elementos típicos de suas graduações de 

origem, quase sempre licenciaturas específicas.  

Ao assumirem funções docentes em um Departamento do CCE, eminentemente 

voltado para o ensino, o pedagógico, recombinam aquele discurso de origem com outro, sobre 

a relevância da formação pedagógica do licenciando. Tendem a manter a visão de que a 

formação específica “em alguma coisa” é primordial, defendem que a formação pedagógica é 

importante, mas como coadjuvante, subordinando-se à primeira.  Sem renúncia a certo grau 

de preocupação pedagógica, a formação dicotomizada parece ser aceita como uma fatalidade 

histórica. Percebemos instalada nesse núcleo de docentes a racionalidade que fragmenta a 

formação de professores e naturaliza tal fragmentação. Esta é uma característica recorrente 

entre os professores de Prática de Ensino, do que os diálogos com os Sujeitos 1 e 5 

(DP/Prática de Ensino) são exemplos bastante enfáticos. Com o Sujeito 1, notamos que, ao 

perceber a razão da pergunta que lhe dirigimos, ele inverte a hierarquização que fez antes, 

entre os itens formação pedagógica e formação específica: 

Sujeito 1 - Acho que o ensino também exige uma formação específica, né, e 

aí até que às vezes eu critico um pouco a questão da pedagogia, que ela é 

muito generalista, né, existe uma formação específica, né? O ensino é em 

que área? Em que formação? A gente não aprende tudo e a gente não ensina 

tudo, infelizmente.  

Pesquisadora - Você colocou separadas aqui, na primeira frase, bastante 

distantes, a formação pedagógica da formação específica, né? Você chegou a 

pensar por que isso?  

Sujeito 1 – Não, agora que você me chamou atenção... [risos] Não!...  

Pesquisadora – Você teria alguma coisa a considerar? 

Sujeito 1 - É eu acho que... Agora que me chamou atenção!... [risos] 

Realmente, eu acho que eu colocaria no lado certo, lá naquela primeira 
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fileira. Posso colocar? Eu colocaria bem aqui, ok? E aí por que eu coloco 

aqui? Porque, como eu trabalho com a formação pedagógica, disciplinas de 

formação pedagógica, eu acho que ela vem na frente de todas essas, embora 

eu... Realmente devo ter colocado lá, agora que você me chamou atenção, eu 

prestei atenção, mas eu acho que a formação pedagógica, quando se fala em 

formação docente, formação do professor, formação pedagógica, eu acho 

que ela devia ser pensada antes. Ela podia até nem começar antes, começar 

depois, começar paralela, mas ela devia ser pensada antes.  

 Pesquisadora - Que nem um princípio, um critério? 

 Sujeito 1 - Isso. Quem a gente forma? A gente forma o docente, a gente 

forma o professor!  

Com o Sujeito 5, ao ser questionado por que separa formação pedagógica e formação 

específica, explica que elas se juntam efetivamente na prática dos formadores, ao 

desenvolverem o trabalho teórico-prático, declarando que esta representação tem a ver com o 

modo como ele mesmo foi formado:  

Pesquisadora – Agora, eu vou lhe pedir pra comentar por que você deixou 

formação pedagógica num grupo e formação específica em outro grupo. 
 

 Sujeito 5 - Eu acho que tem a ver com a forma como eu fui... [risos] fui 

formada, né? Eu tive... Primeiro, eu tive a formação específica, depois, eu 

tive uma formação pedagógica. Eu acho que talvez por isso eu tenha 

separado elas duas. E a junção delas aqui, eu procurei buscar aqui nesse 

primeiro grupo. Porque aqui você tem teoria e prática e aqui você junta a 

formação pedagógica com a formação específica,  no meu entendimento, né, 

quando você faz esse trabalho aqui de teoria e prática. 
 

Pesquisadora - Como é que você vê essa separação entre formação 

específica e a formação pedagógica, aqui na Universidade, você percebe isso 

como alguma coisa que atrapalha a formação, ou que ajuda? 
 

Sujeito 5 - Eu acho que nem atrapalha e nem ajuda, assim... Eu fui formada 

dessa maneira. Eu tive primeiro a base, a parte específica, que é a formação 

básica na área, e depois eu tive a formação pedagógica. A formação 

pedagógica era, de certa forma, deficiente, porque não havia uma ligação 

muito grande com a base, assim, era uma formação muito geral. Então eu 

estudei Didática, estudei Psicologia da Educação, tudo muito geral, sem uma 

aplicação. E, de certa forma, eu não via muita ligação entre isso e a minha 

formação básica. [...] eu não conseguia fazer essa relação, por causa da 

minha pouca maturidade. 

Para outro entrevistado (Sujeito 10 - DP/Prática de Ensino), a fragmentação da base da 

formação do professor é uma “dificuldade” explicada como reflexo de uma tendência do 

conhecimento ocidental.  Na Ufpi, a existência do fenômeno deve-se à falta de domínio do 

conteúdo específico pelos docentes da Dimensão Pedagógica, tendo a área de educação se 

tornado um “refúgio” dos que não têm esse domínio. Ao mesmo tempo, o Sujeito 10 constrói 

uma metáfora, ao evocar a expressão “continente-conteúdo”, tomada por empréstimo da 

lógica, para exprimir a relação conteúdo de ensino-metodologia. Prevalece nele a ideia de que 

a metodologia de ensino é o continente, a “casca” que envolve o conteúdo, a qual, por sua 
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função e falta de substância, não é tão importante quanto o próprio conteúdo, de modo que 

ambos aparecem hipostasiados na análise do entrevistado, como se os conteúdos e os métodos 

de sua produção e socialização fossem realidades independentes, provindas de fontes e 

processos distintos entre si, com valores e status epistemológico diferenciados. Além disso, o 

entrevistado se contradiz no final, ao reivindicar a unidade das duas Dimensões da formação, 

expondo a contradição em que se debatem os formadores de professores: 

Sujeito 10 - Então eu acho que essa disjunção, formação pedagógica e 

formação específica, ela tem produzido muita dificuldade exatamente de 

elaboração da formação do professor. Agora, por outro lado, também, eu 

quero revelar a dificuldade que nós temos de unir essas duas coisas, nós, de 

um modo geral, nós, Ufpi, e também nós, humanos, né, por quê? Porque 

sempre, na elaboração... na elaboração mesma do conhecimento, a gente tem 

uma grande tendência, eu acho que muito ocidental, né, de separar as coisas.  
 

Pesquisadora - Agora, a nossa dificuldade específica aqui, na Ufpi... 
 

Sujeito 10 - Nós aqui, professores, conhecemos a formação pedagógica, 

podemos acompanhar o estágio supervisionado, a prática de ensino, sabemos 

de metodologia etc., mas falta o que a gente chama de conteúdo, quer dizer 

essa disjunção aqui é muito mais de conteúdo, continente-conteúdo, né? Eu 

vou dar aula de metodologia da [...]
169

, mas eu não sei qual é o algoritmo..., 

quer dizer, que se usam para trabalhar os fatos fundamentais ou então uma 

elaboração de análise combinatória, quer dizer, o professor, ele indispõe do 

conhecimento específico. Aí vai dizer assim pra os alunos: “olha, pra dar 

uma aula lá, a metodologia que você deve desenvolver é essa, essa e essa. Aí 

você diz assim: “professor, vamos ver isso dando uma aula mesmo”. Aí é 

que a coisa..., quer dizer, não tem sentido porque ele não conhece... A área 

da educação é um refúgio daqueles que não têm muito traquejo com áreas 

específicas, do conhecimento específico, por exemplo, da área de ciências da 

natureza, quer dizer, aqueles que não têm traquejo com física, com química, 

com matemática, em especial, eles têm uma larga tendência a estudar a 

educação e eles vão ensinar pros alunos como ensinar aquilo que eles não 

sabem, mesmo que tendo o conhecimento metodológico, não... O que tem de 

haver é uma unidade, eu acho, entre o continente e o conteúdo, quer dizer, o 

continente é aquilo que metodologicamente vai abarcar o conteúdo, é a 

casca, mas nem por isso é uma coisa tão... importante quanto o conteúdo. 

 

O segundo núcleo de docentes da Dimensão Pedagógica, claramente identificado, é 

constituído por docentes portadores de graduações diversas, que têm em comum ministrarem 

disciplinas da área de Psicologia nas licenciaturas e no curso de Pedagogia, bem como 

lecionam disciplinas de cunho pedagógico, como Didática Geral, Avaliação e Metodologia, 

simultaneamente nesses mesmos cursos.  

Esses formadores mantêm uma postura de reconhecimento da existência do fenômeno 

da fragmentação da formação nas licenciaturas como um problema; assumem uma crítica às 

representações que a reproduzem e afirmam a imprescindibilidade da formação pedagógica do 
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Palavra suprimida para preservar identidade do entrevistado. 



270 
 

licenciando. Não obstante a disposição problematizadora desse segmento, esta se esgota nela 

mesma, no reconhecimento da existência da questão, na afirmação da relevância da formação 

pedagógica e de sua especificidade frente à formação que se processa nas disciplinas de 

conteúdo específico, isto é, da Dimensão Específica, e, mesmo, na defesa da formação 

pedagógica “acima de tudo”, como evidenciamos na primeira fala, abaixo. Dessa forma, caem 

alguns, no outro extremo do mesmo problema. Exemplificamos esse grupo com as 

manifestações discursivas que se seguem: 

É necessário que o professor tenha na sua formação conhecimentos, 

conhecimentos específicos da sua área e a formação pedagógica, acima de 

tudo. Então, é a formação específica e a formação pedagógica, digamos 

assim, são os dois... as duas dimensões dessa formação que vão propiciar ao 

professor o conhecimento necessário pra ele poder ter a competência técnica, 

né, filosófica, política pra poder atuar (Sujeito17- DP/Psicologia/Pedagogia). 

No depoimento de outra formadora, sobre a cisão entre as duas formações e sua 

manutenção, encontramos referências a um desapreço dos alunos pelas disciplinas 

pedagógicas e a um processo de transmissão de uma “postura” no Centro de origem do aluno, 

que não contribui para construir a identidade do professor: 

[...] quando isso [a formação] é separado nos valores, isso só interfere. Tanto 

é que o aluno vem aqui só pra pagar didática: “eu faço porque eu tenho que 

fazer”, mas ele não valoriza, ele faz avaliação [a disciplina] porque é 

obrigado a fazer, mas ele não valoriza, ele não acha que essa formação é 

indispensável pra sua formação. Ele fica questionando o tempo todo: “-

professora, mas isso é só na teoria. E na prática?” - Meu filho, não tem 

prática sem teoria. Acontece que você está olhando para isso aqui com um 

olhar de uma prática diferente do que nós estamos nos propondo a trabalhar. 

E isso reflete o quê? A própria postura que ele vem recebendo, a formação 

que ele vem recebendo no centro dele, que ele vem fazer história, mas na 

realidade ele não... não tá se sentindo um licenciando, mas muito mais um 

historiador. [...] Eles não se veem enquanto professores. (Sujeito 8 - 

DP/Psicologia/Pedagogia).  

 

A mesma entrevistada, mais adiante, fala de sua experiência como professora de 

licenciaturas ligada à Dimensão Pedagógica das mesmas, ressaltando o desentendimento de 

base entre os docentes das disciplinas específicas e os das disciplinas pedagógicas e a 

especificidade do trabalho do professor. Essa declaração é muito representativa desse núcleo 

de docentes: 

Porque eles não valorizam a didática e todas as disciplinas pedagógicas... 

Eles acham que isso é besteira [...]. Os professores formadores que têm essa 

postura de mostrar para seus alunos, de que você não pode ensinar aquilo 

que você não sabe, você não pode ensinar matemática se você não souber 

matemática. Mas que só o conhecimento da ciência matemática não é 

suficiente para você ensinar, você precisa ensinar... Existem conhecimentos 
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que são específicos da mesma forma que o médico tem o conhecimento 

específico para a medicina..., paramédico ou enfermeiro, existe também o 

conhecimento específico do professor para ser professor, enquanto ele como 

professor não passar até a valorizar... (Sujeito 8 - DP/Psicologia/Pedagogia). 

Além do denominador comum que reúne esse segmento, o Sujeito 12 coincide nas 

suas declarações com o Sujeito 8, acima citado, no modo como se refere aos docentes dos 

Centros que preparam o licenciando nas disciplinas específicas, isto é, como “eles lá”, 

deixando supor que há um “nós aqui, que pensamos diferente..”. Mas, para esse entrevistado, 

há problemas, também, entre “nós, aqui”: às vezes, o professor do CCE não consegue fazer 

essa relação (formação pedagógica e formação específica) e demonstrar para os colegas dos 

outros Centros e para os alunos de licenciatura por que a formação pedagógica é importante: 

Olhe, esse é um dos pontos que eu venho batendo muito, que eu... É o foco 

do meu trabalho, eu quero estar inserida na formação desses indivíduos que 

vêm, né, dessa é... de outros Centros, quando eu vou dar as disciplinas de 

Psicologia, de Didática. Essas disciplinas elas trazem, elas têm esse perfil, 

trazem pra sala de aula o perfil do aluno que vem de outro Centro e que, 

geralmente, não valoriza essa formação. Acha que ela é desnecessária para 

constituição de sua identidade como docente, como professor, às vezes, nem 

se reconhece como docente. Eles vêm, e a pergunta que eu faço, primeira, é: 

pra que eles estão? Estão se formando pra quê? E a grande maioria, às vezes, 

nem diz que é pra ser professor, porque ele não se reconhece. Então isso, 

essa é uma causa dessa separação, quer dizer, lá eles formam numa 

perspectiva, com um perfil, uma identidade que não é uma identidade de 

docente. Os próprios professores, que são formadores, eles têm essa 

concepção. Isso é um grande problema que nós enfrentamos aqui, quando 

nós trabalhamos com disciplinas específicas pedagógicas com essa 

compreensão. Até porque parece ser mais forte o que eles aprenderam lá, 

internalizaram lá, do que o que eles passam a aprender aqui, porque, como a 

coisa tá separada... Deixa ver se eu me explico: como a coisa tá separada, 

eles veem uma coisa lá, chegam, veem uma coisa aqui, e às vezes a gente 

não tem condição também de fazer essa relação, pra que eles consigam 

enxergar lá o que é importante do que nós estamos trabalhando aqui - nem 

todo mundo consegue fazer isso. [...] [O aluno] quando ele chega aqui, ele 

acha que tá estudando uma coisa diferente da coisa que ele estuda lá. E 

quando a gente não consegue estabelecer essa relação, estabelecer esse 

diálogo, ele acha que o que ele aprendeu aqui não serve pra nada (Sujeito 12 

- DP/Psicologia/Pedagogia).    

Encontramos, ainda, no subgrupo da Dimensão Pedagógica, um terceiro conjunto de 

sujeitos que ministram disciplinas de Fundamentos da Educação
170

. Nestes, o denominador 

comum são as referências críticas que fazem à sociedade e ao mercado, ao falarem sobre 

formação de professores, no sentido de mostrar que a sociedade não valoriza o trabalho do 
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Nesse grupo de Fundamentos da Educação, identificamos professores das áreas de Filosofia da Educação, 

Sociologia da Educação, História da Educação, Política, Administração e Legislação Educacional, atuando nas 

diversas licenciaturas do Campus da Ufpi, em Teresina. 
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professor e de que o mercado impõe critérios não-educacionais à formação de professores. Os 

sujeitos desse núcleo preferem o termo “educador” ao invés de “professor”. A respeito da 

relação entre os itens formação Pedagógica e formação específica, os sujeitos que atuam na 

área de Fundamentos da Educação mostram que não ignoram o problema, mas tendem a se 

colocar mais distantes, analisando-o em termos mais amplos, de política curricular. Os três 

depoimentos, abaixo, demonstram as abordagens do problema assumidas pelos docentes desse 

terceiro núcleo identificado no subgrupo. A última fala refere-se a que os professores de 

disciplinas específicas não estão preocupados com a formação pedagógica dos licenciandos, 

sugerindo uma impotência do grupo de formadores da Dimensão Pedagógica perante a 

situação: 

Então, eu vejo como uma dificuldade. Por outro lado, eu acho que..., não sei 

se é verdade, mas tenho essa impressão de que os próprios professores das 

áreas de formação específica desvalorizam um pouco a formação 

pedagógica. O que a gente ouve são comentários dos alunos, muitos assim, 

de que isso aqui é “florzinha”, tem até essa expressão, que é uma coisa de 

menos importância na formação deles. A grande maioria preferiria fazer seu 

bacharelado e não licenciatura, e assim por diante (Sujeito 23 - 

DP/Fundamentos). 

Acho que a forma como está estruturado currículo é nociva para a educação 

do educador, com um perfil separado do seu papel, o que é específico e o 

que é pedagógico.  Do pouco que tenho visto e lido, eu acho que aquela 

proposta do indivíduo que optar pela docência, enquanto educador, ele entre 

pela educação e que, no próprio processo educacional, ele tenha contato 

tanto com as questões mais específicas, quanto com o conhecimento 

pedagógico, que não fosse fragmentado. [...] As [licenciaturas], que têm 

formação específica e vêm fazer a parte pedagógica aqui, é triste, porque 

eles não conseguem ver a questão pedagógica como um pedaço de seu 

processo formativo, mesmo quando o curso deles é licenciatura (Sujeito 26 - 

DP/Fundamentos).  

 A formação pedagógica, ela não é privilegiada, ela é secundarizada. Tanto é 

que os alunos passam pelo CCE como se eles tivessem assim, uma obrigação 

de cursar aqueles créditos, porque a identidade deles parece ser a formação 

específica, né? Eles não se reconhecem professores, eles se reconhecem 

como o matemático, o historiador, o geógrafo. [...] Em algumas turmas, a 

gente consegue, né, porque eles começam a perceber a importância que tem 

a formação pedagógica. Em outras, não, acho que isso se deve também à 

própria concepção que a gente tem de currículo dentro da Universidade. 

Uma andorinha só não faz verão. Nós ficamos aqui fazendo esse trabalho, 

mas quando eles voltam lá pra os cursos deles, então os professores lá, da 

formação específica, também não têm essa preocupação (Sujeito 27 - 

DP/Fundamentos).  
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Embora seja a menor parte de docentes da Dimensão Pedagógica que, no nosso modo 

de entender, constrói uma representação científica
171

 – em oposição à representação social do 

objeto formação de professores, ou seja, à noção que se tornou senso comum no campo 

acadêmico –, devemos registrar a presença de indícios dessa construção, como parte da 

dinâmica do fenômeno representacional. Estando sempre em movimento, a representação 

social está em transformação. Esses elementos presentes apontam, como uma promessa, para 

a possibilidade de que esteja em curso, no interior do subgrupo, a constituição de uma 

representação científica sobre o referido objeto. Identificamos essas tendências nas 

manifestações que transcrevemos na sequência. 

As entrevistadas acenam com possibilidades da superação da dicotomia entre 

formação pedagógica e formação específica do professor nas licenciaturas, mas não 

acreditam que isso possa ocorrer. A primeira responde a uma pergunta da pesquisadora sobre 

como seria essa superação:  

Seria o caminho da teoria e prática. Pra gente fazer isso, eu inverteria. Como 

você colocou aqui, teoria-prática, eu inverteria, que às vezes eu tento fazer 

com os alunos da psicologia e da didática: prática-teoria, que seria: como é 

que ele chega na psicologia tendo como necessidade prática de fazer? “Olha, 

eu não vejo sentido pra psicologia, eu não sei em que a psicologia pode me 

ajudar”, eles dizem, eles com os conteúdos da física, da biologia, da química. 

Então eu começo na vida real, prática dele, vamos esquecer como professor, 

vamos pegar como aluno mesmo, que é o que você tá sendo aqui, agora, 

aprendendo. Então, como é que você estabelece, o que você sente como 

necessidade? Partindo daí, eu acho que o diálogo começa a partir daí e aí a 

gente vai procurando estabelecer essa relação com o que as teorias da 

aprendizagem e do desenvolvimento vão mostrando. Quer dizer, olha esse 

problema que você traz é um problema que pode ser pensado dessa forma, o 

que foi pensado dessa forma por Freud, dessa forma por Piaget, foi pensado 

dessa forma por Vigotsky, foi pensado dessa forma por Skinner, 

independente do que a gente tá discutindo, se é problema psicológico ou 

problema didático, o que eles pensaram, e o que eles pensaram num lado tem 

repercussão no outro, quer dizer, Piaget não criou uma teoria, mas o que ele 

pensou foi transposto pra educação. Então seria mais ou menos fazer essa 

relação. [...] Voltar pra prática novamente. Então é... Quando eles estão aqui, 

aí eles começam, quando a gente faz isso, eles começam a estabelecer essa 

relação (Sujeito 12 - DP/Psicologia/Pedagogia). 
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Com tal referência – representação científica – não temos a intenção de estabelecer hierarquizações entre essas 

duas classes de representação, as sociais e as científicas. Apenas consideramos a necessidade de distingui-las 

aqui. Grize, por exemplo, vê as representações sociais como “essencialmente diferentes” das representações 

técnicas e científicas (2001, p.123). Destacando o caráter não-homogêneo e o aspecto lacunar que caracteriza as 

representações sociais, entende que: “[...] a vocação prática das representações sociais leva a atribuir um lugar 

todo especial à causalidade. Não há efeito sem causa e „preciso de resultados e não de promessas‟ [...]. As 

representações científicas, porque hipotético-dedutivas, fazem promessas; as representações sociais oferecem 

resultados. São duas lógicas diferentes e igualmente respeitáveis” (2001, p.129-131). 
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A mesma entrevistada, ao tempo em que oferece uma resposta sobre como, na sala de 

aula, logra superar a clivagem entre as duas formações, mostrando o lugar que concebe para 

as disciplinas pedagógicas nos cursos de licenciatura, confessa sua descrença quanto à 

possibilidade de mudança dessa configuração das licenciaturas: 

 Eu posso até não conhecer nada do conteúdo de física, como os professores 

lá dizem, realmente, eu posso não dominar e não domino, na grande maioria 

das vezes, mas ele próprio, aluno, me ajuda a fazer, nesse momento, a fazer 

essa relação. Eles dizem assim: “ah, então, professora, é por isso que isso, 

isso assim acontece assim ou esse trabalho, esse conteúdo, quando é 

trabalhado dessa forma, tem essa essas consequências, quando é trabalhado 

dessa forma, tem essas e essas outras consequências!” Então o que eu 

procuro? Não concluir por eles, mas é na discussão teórica e prática que tá se 

estabelecendo, que eles possam fazer essa relação aí, encontrando esse 

sentido. [...] Na hora que estão, por exemplo, os alunos de física, do que 

estou colocando, eles conseguem fazer a relação: “ah, então o conteúdo de 

velocidade, quando é trabalhado dessa forma, traz esse..., dessa forma, traz 

essa consequência, dessa forma de pensar, dessa forma de agir...” Então, é 

uma possibilidade, não é? (Sujeito 12 - DP/Psicologia/Pedagogia). 

A segunda formadora da Dimensão Pedagógica analisa, primeiro, as questões políticas 

internas ao campo e subcampo acadêmicos relacionadas às disputas por espaço e poder 

simbólico entre as disciplinas e departamentos:  

O grande problema que eu vejo é como ela [formação] acontece, sem 

relação. Olhe, quando se trata de formação específica, principalmente na 

licenciatura, a gente sente muito, como professora de didática, eu trabalho 

com esses alunos, quando eles chegam aqui pra pagar didática [...] Eles 

chegam aqui [no CCE], essas disciplinas é como se eles tivessem feito e 

fazem a formação específica deles lá, então eles não fazem nenhuma relação 

da formação especifica com essas disciplinas que são superimportantes, com 

as disciplinas pedagógicas. É [...] uma lá tratando de uma coisa, outra aqui 

tratando de outra. O grande problema é essa relação, isso que ninguém 

conseguiu pensar e fazer. É [...] cada um trabalhando em seu grupo, cada um 

achando que o seu é que é importante, que é melhor que o outro, é isso que 

atrapalha. [...], Eu acho que é isso que falta, que nós não conseguimos nem 

conversar com nossos colegas da outra disciplina, porque se for ter uma 

conversa é... Aquilo que tá sendo feito lá é que é bom, aqui [no CCE] é que 

não presta. Esse tipo de coisa, você não consegue, os próprios professores... 

Como é que você vai fazer esse trabalho? (Sujeito 9 - 

DP/Psicologia/Pedagogia). 

Depois, junta um argumento de natureza epistemológica, indicando que o licenciando 

deve se apropriar da estrutura lógica da matéria em que está se especializando e que essa é a 

tarefa da formação pedagógica. Entretanto essa docente, como a anterior, tem dúvidas sobre 

as possibilidades de mudança na atual situação: 

[...] os professores da área específica, eles acham que tá faltando mais 

conteúdo, mais tempo pra trabalhar o conteúdo... Nem lembram que aqui na 

Universidade o aluno está pra aprender, pra ser professor do ensino médio. 
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Ele não precisa mais de conteúdo, ele precisava ter aprendido lá pra chegar 

aqui [no CCE], estar trabalhando, se aprofundando e trabalhando como é que 

ele podia fazer isso melhor lá fora. Eles acham que não, que mais tempo..., 

que isso aqui faz é atrapalhar, essa formação pedagógica, a formação 

pedagógica é aquilo que atrapalha, eles falam. Então, quando a gente diz: 

não é isso porque o que vocês não fazem lá e que a gente tenta colocar pro 

aluno, mas que ele também não valoriza, só vai valorizar depois, quando ele 

está no campo, ele já saiu da Universidade, é que esses dois juntos, formação 

pedagógica, formação específica, tinham que estar fazendo aqui, pro aluno 

sair daqui consciente mesmo. O aluno de matemática, pra ele entender a 

lógica da disciplina dele, como é que a disciplina dele é organizada, que não 

é só ele que tem o conhecimento que vai dizer. Não é o conhecimento 

específico, não. Quem vai dizer isso é o conhecimento pedagógico, também! 

Mas isso é uma coisa meio complicada, se você falar eles acham que a gente 

tá falando de uma coisa bem estranha, bem esquisita (Sujeito 9 -

DP/Psicologia/Pedagogia).  

As facetas 1 e 2 parecem estar unidas e arremetendo contra a faceta 3, cujo conteúdo,  

com sentido negativo, apresentamos abaixo. 

Faceta 3 - Condições Subjetivas do Ser Professor 

A faceta que obteve menor valorização no mapa SSA (média 3,38) contém elementos 

pertinentes à subjetividade dos formadores. Paciência e vocação são os itens de menor média 

(ambos com 3,03). Isso é retratado no mapa (Figura 2) na posição periférica desses em relação 

aos outros elementos da faceta 3 e das outras duas, mais valorizados. São elementos 

pertencentes ao universo do indivíduo, atributos psicológicos, traços de personalidade, que 

revestem a ideia do ser professor com um caráter afetivo, como paciência, bem como 

evocações que recuperam traços da matriz religiosa da docência, como vocação. São 

referentes tratados como pouco importantes e até avaliados como negativos, contrários ao 

caráter profissional da formação de professores.  

Paciência e vocação simbolizam tudo que é antiprofissional para o subgrupo. Ao 

associá-las à formação de professores, os sujeitos o fazem com a avaliação mais baixa de sua 

associação à frase indutora. Quando as colocam nos seus grupos de palavras, fazem-no 

protestando, ou com alguma zombaria, como uma concessão à pesquisadora que, afinal, está 

realizando o esforço de pesquisa. Do total de 30 (trinta) sujeitos, 60% avaliam-nas como não 

associadas, pouco associadas ou mais ou menos associadas à formação de professores; 26,6% 

consideram-nas muitíssimo associadas ao tema. Considerando apenas vocação, 26,6% dos 

formadores excluem-na liminarmente do conjunto de palavras que associariam ao tema. As 

posições do subgrupo podem ser ilustradas com as explicações dos sujeitos, a seguir: 

A paciência ela fica meio fora, mas pra terminar, eu acho que o professor 

que realmente que... que tem desenvolvido tudo isso aqui,[aponta itens da 
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faceta Formação Profissional] ele não precisa desenvolver paciência, mas 

pra não deixar ela só, solta, entendeu, eu coloquei ela aí (Sujeito 19 - 

DP/Psicologia/Pedagogia).  
 

[...] eu fico com medo de ver essa coisa como algo dentro de mim [...] assim, 

mais nesse cuidado de dizer que a formação, a atuação docente, o exercício 

da docência não depende apenas da vocação do professor, senão a formação 

não faria sentido. (Sujeito 18 - DP/Psicologia/Pedagogia). 
 

Então se imagina que todo professor deve ser criativo, que ele tem que ter, 

antes de tudo, uma vocação, que ele tem que tá comprometido com aquilo 

que ele faz, tem que ter muita paciência, muita resignação, né, tem que tá 

permanentemente motivado, dedicado, né? Então isso, a ideia do sacerdócio, 

isso tá muito presente na cabeça das pessoas por aí, né, e aí se transforma o 

professor num coitadinho, também, às vezes, desqualifica a própria profissão 

dele, eu acho, né? (Sujeito 25 - DP/Psicologia/Pedagogia). 
 

Bem, vocação é que é a minha... meu desconforto. [...] É uma palavra que, 

na verdade, eu não gosto, eu não gosto. Porque, também, não consigo achar 

que a pessoa possa ter vocação a priori para determinadas coisas. [...] Eu 

acho que tem certas facilidades, eu acho que é menos constrangedora essa 

palavra, facilidades, do que a palavra vocação. Então, não é uma palavra 

confortável (Sujeito 26 - DP/Fundamentos). 

 Dessa maneira, na crítica de sinal negativo ao que simboliza o item vocação, como 

um elemento não-profissional, sobrevivência do comprometimento religioso que submeteu o 

professorado nos séculos passados à Igreja e ao Estado, como mostra Hypolito (1997), se 

juntam os docentes do subgrupo. 

Voltando ao mapa SSA (Figura 2), ocupando uma posição intermediária entre a 

periferia e o centro do plano, a palavra disciplina tem um sentido pouco mobilizador dos 

docentes, mormente, quando a tomam no sentido de submeter o aluno a determinado regime, 

expõem suas dúvidas sobre o valor pedagógico da disciplina, citando teorias recentes que 

contestam os efeitos positivos da imposição heterônoma de regras ao indivíduo. Mais da 

metade dos docentes do subgrupo classificou essa palavra como não associada, pouco 

associada e mais ou menos associada à formação de professores. Alguns referem-se 

positivamente a disciplina como autodisciplina e outros, que a associaram em grau maior, o 

fizeram focalizando o aluno e o professor, ressalvando que a disciplina não deve ser imposta e 

que é necessário associá-la a outros fatores, como motivação. 

Finalmente, o item capacitação que, no mapa MSA estava na região da Formação 

Profissional foi posto entre os itens negativizados, quando confrontado com a frase-estímulo 

formação de professores é..., posição essa explicada pelo Sujeito 10:  

Capacitação, eu coloquei ela no lixo, né? [...] Eu poderia até colocar 

capacitação como uma atitude, né, que o professor tem que ter 

permanentemente, inclusive, além de formação específica, formação inicial, 
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formação continuada, mas esse nome capacitação diz muito respeito à 

palavra capacitor, da física, que é um acumulador, então, um depósito, né? 

(Sujeito 10 - DP/Prática de Ensino). 

Concluindo este tópico, após essa incursão pelo interior da representação social do 

subgrupo em estudo, podemos afirmar, com base nas evidências empíricas que logramos 

reunir, que a representação social sobre o objeto formação de professores, para o subgrupo de 

formadores da Dimensão Pedagógica das licenciaturas da Ufpi, se estrutura em três facetas, a 

saber: a faceta do Contexto Sociorrelacional, a faceta da Formação Profissional e a faceta das 

Condições Subjetivas do Ser Professor.  

Sob o ponto de vista da teoria das representações sociais e de seus processos 

geradores, podemos afirmar que o subgrupo pesquisado objetiva sua representação social 

sobre formação de professores na expressão formação pedagógica, reproduzindo, desse 

modo, a dicotomia que fere o processo de formação de professores nas licenciaturas desde que 

foi implantado no País, nos anos 1930.  Replicam, assim, também, o modo como foram 

formados, partilhando a imagem que se faz a cultura acadêmica dominante sobre a formação 

de professores, como um processo naturalmente dividido em duas formações, apenas 

justapostas, paralelas que se sustentam na incomunicabilidade político-epistemológica dos 

seus principais agentes, os formadores de professores.  

Onde ancoram tal representação, isto é, em que visões ou em que teorias se enraízam 

as ideias que sustentam tal representação? Entendemos que o subgrupo em análise ainda não 

superou as fragmentações e contradições fundadoras que orientaram e estruturaram os cursos 

de licenciatura no Brasil, entre formação pedagógica e formação específica, entre teoria e 

prática, entre bacharelados e licenciaturas, estas últimas criadas como apêndice dos primeiros. 

Percebemos nesse subgrupo um esforço de apropriação das novas referências teóricas, 

desenvolvidas dos anos 1980 para cá, que buscam compreender e explicar a natureza e o 

sentido do trabalho do professor, por conseguinte, da sua formação profissional, no âmbito da 

formação inicial que se dá na universidade. Tal esforço tem muito a ver com sua luta pelo 

desenvolvimento do subcampo da formação de professores, no sentido analisado por 

Bourdieu, de luta pela acumulação de capital simbólico, de conquista de autoridade científica, 

pelo acesso a posições de poder e prestígio no campo acadêmico. Entretanto, a representação 

social do subgrupo em questão permanece ancorada na visão inicial da implantação das 

licenciaturas, caracterizada no esquema que cindiu em duas a formação, que se vem mantendo 

no vácuo de um discurso simbolicamente dominante, capaz de substituir o que está posto. 
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No próximo tópico, apresentaremos a representação social sobre o objeto formação de 

professores do subgrupo de professores da Dimensão Específica.  

3.2.3 A Classificação Livre dos formadores da Dimensão Específica  

Apresentamos a seguir, na Figura 3, o mapa das Classificações Livres dos 26 itens do 

PCM, realizadas pelo subgrupo de 50 formadores responsáveis pelo desenvolvimento da 

Dimensão Específica da formação, nas diversas licenciaturas da Ufpi, conforme previsto na 

metodologia, tendo em vista a descrição do conteúdo, estrutura e organização de sua 

representação social sobre formação de professores.  

Como já referido, sem considerar qualquer hierarquização, a MSA aglutina os pontos 

que representam os itens similares entre si em regiões e separa os não similares, mostrando, 

no processo de regionalização do plano resultante, as categorizações realizadas 

espontaneamente pelos sujeitos.  
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A Figura 3 mostra o mapa MSA com os itens organizados em linhas que se dirigem 

obliquamente ao eixo central do plano. A primeira linha de itens, ocupando o canto superior 

direito, inicia-se no alto, à esquerda, com a palavra importante e vai baixando rumo ao eixo 

central, com os itens sociedade e responsabilidade social, encontrando-se nesse eixo com 

outra linha de itens que vêm do canto direito inferior do plano: dedicação, criatividade, 

compromisso, ética, atitude e autonomia. Denominamos esse espaço como região 1 – 

Dimensão Ético-Social da Docência, pois reúne itens referentes a um sentido social e ético da 

docência. A localização desses itens na periferia dos elementos mais centrais do plano indica 

que os participantes têm uma preocupação de caráter geral com as repercussões ético-sociais 

de sua prática, isto é, não se trata de preocupação central, ligada a uma reflexão sobre a 

natureza específica da docência.    

O segundo recorte que identificamos estende-se pelo meio do plano bidimensional, 

como braços vindos de cima e de baixo para se juntar no centro. É constituído por itens que 

identificamos como requisitos para a prática docente do professor universitário, alguns mais 

próximos da atividade de ensino, outros mais próximos da atividade de pesquisa, 

respectivamente: formação específica, ensino, construção, aprendizado, educação, disciplina 

e reflexão, conhecimento, teoria-prática, pesquisa e competência. A característica marcante 

desse espaço é que ele se dobra, separando os itens referentes ao ensino, na fileira do alto, e os 

referentes à pesquisa, na fileira de baixo do plano, como a representar a divisão que 

caracteriza o trabalho do professor universitário em ensino e pesquisa.  Nomeamos esse 

espaço como região 2 - Requisitos para a Prática do Formador.  

A região 3, ocupando o canto esquerdo do mapa, do meio para baixo, é constituída 

pelos elementos: motivação, paciência, capacitação, formação pedagógica, identidade e 

vocação. Denominamos essa região de Dimensão Complementar da Docência, considerando 

que, nas suas justificativas de associação e classificação, os sujeitos não deram maior 

relevância a esses itens, considerando-os subordinados ou complementares a outros, julgados 

de maior valor. 

A partir desse ponto, examinando o conteúdo de cada região, procuramos evidenciar 

as bases empíricas que respaldam os critérios que adotamos para a regionalização do mapa 

(Figura 3), na medida em que tal regionalização é indicativa dos processos de categorização 

que realizam os sujeitos e que permitem o levantamento de hipóteses a respeito da forma 

como organizam sua representação social sobre o objeto analisado. 



281 
 

Região 1 - Dimensão Ético-Social da Docência 

Os sujeitos da Dimensão Específica da formação de professores situaram nessa região 

do mapa (Figura 3) o item referente ao contexto mais amplo, sociedade, e um conjunto de 

elementos gerais, de cunho valorativo, que se aplicam ao indivíduo, a qualquer indivíduo, de 

qualquer profissão, portanto, aplicáveis também ao professor, correspondendo essa região a 

uma dimensão prescritiva de seus discursos, quando definem um dever ser ou dever ter para o 

indivíduo. Assim, este deve ter dedicação, criatividade, compromisso, ética, atitude e 

responsabilidade social perante a sociedade, tomados como qualidades morais individuais, 

que dependem mais da educação familiar, da consciência, da noção de cidadania do que de 

uma formação acadêmico-profissional. Essa generalidade é perceptível na justificativa 

seguinte: 

Eu procurei nesse grupo juntar o que seriam esses valores que são 

imprescindíveis à formação humana mais ampla, né? [...] enquanto ser 

humano, você precisa ter esses valores, né, sempre muito claros. No seu dia-

a-dia você precisa ter ética, né, porque é uma palavra que pouco se discute, 

mas é imprescindível em todas as relações, em todos, né, de trabalho, na 

vida, no dia a dia. É preciso você ter autonomia pra poder agir, pra poder ter 

a sua liberdade, né? Você deve ter dedicação, é imprescindível também ter 

dedicação, em tudo o que a gente vai fazer. [...] É importante ter 

compromisso, não só aquele compromisso como profissional, com o local 

de trabalho, com a instituição que você representa, mas compromisso com os 

valores que você acredita (Sujeito 32 - DE/Linguagens).  

Nas declarações a seguir, o primeiro entrevistado relaciona diretamente ética e atitude, 

como elementos que transcendem a atividade educativa, dizem respeito à vida, em geral, do 

indivíduo, da sociedade. O segundo associa vários itens da região 1, de natureza subjetiva, 

psicológica com formação de professores, porém reduzindo-a a uma questão de criatividade, 

ratificando, ambos, o que afirmamos sobre a generalidade do sentido dado aos itens da região: 

Eu penso nos recônditos do sentido de viver, né? Pra mim, a.. todas, todas as 

experiências possíveis da vida e da vida referida aos nossos fazeres, da 

condição disso e daquilo, tá, devem estar, digamos assim, bebendo, 

derivando de opções que nós entendemos, em todas as nossas formulações 

filosóficas, humanamente postas, pelo conhecimento, pelas abordagem da 

vida, não é, me parece que a ética vai construindo  as nossas atitudes ou as 

nossas atitudes necessariamente bebendo em sentidos éticos, a ética da vida, 

do tempo, entendendo que isso é cultura, consoante as matrizes culturais, 

não é? (Sujeito 51 - DE/Ciências Humanas). 

E o quarto critério que eu utilizei foi, digamos assim, a solidificação dessa 

vocação, você está formando, né? Então, visto tudo isso aqui, o que que é 

importante pra consolidação de tudo isso aqui que nós vimos? A atitude, 

dedicação, né? Essa dedicação e atitude dizem tudo. E realmente a atitude 

no fazer diferente porque você tá formando professores, mas cada um ali tem 

uma tendência maior, alguns serão bem mais teóricos, outros serão bem mais 
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práticos, outros saberão inteligentemente fazer essa interface teoria e 

prática...  [...] Disciplina, em termos de compromisso mesmo, de trabalho 

com a turma, criatividade, por exemplo: recentemente eu assumi uma 

turma, e essa criatividade, por exemplo, ao ministrar uma disciplina que não 

tinha é... aulas práticas. E eu inseri, com pouca infraestrutura, uma prática 

com criatividade, para que realmente os alunos se dedicassem mais à 

disciplina. E eu realmente vi essa resposta (Sujeito 68 - DE/Ciências da 

Natureza/Mat.). 

 

Explicando como organizam o próprio pensamento diante dos itens, alguns 

privilegiam valores éticos individuais; outros logram articular os referentes mais amplos à 

figura do professor, no entanto essa associação está longe de indicar uma compreensão, ou 

uma preocupação, em relação à especificidade do trabalho do professor: 

[...] olha como uma coisa vai puxando a outra: você tem compromisso, você 

se dedica, você pensa, você reflete a sua prática. Você fica inquieto, você 

toma atitude, você adquire, você vai mais longe, né? E saiba que pra ir mais 

longe se requer tempo. Quer dizer, se eu não tenho compromisso com o que 

eu faço, dificilmente eu vou me dedicar. Se eu não reflito sobre isso, a 

atitude não vem. Isso leva à criatividade, porque a gente tem um mundo... 

(Sujeito 44 - DE/Linguagens). 

A região 1, como vemos, é o lugar privilegiado de expressão de um ethos docente, a 

dimensão do habitus por meio da qual se manifesta a ética prática dos agentes nos seus 

campos de atuação. Esse ethos repousa na visão de um sentido social geral do trabalho do 

professor, visão que abstrai seus requisitos e especificidades de saber profissional, de 

conhecimento técnico-científico específico: dedicação, compromisso, ética, atitude, 

responsabilidade social e criatividade, na visão dos docentes desse subgrupo, substituem os 

elementos abstraídos, ignorados, ou esquecidos, que são compensados por um conteúdo de 

valor subjetivo e moral, dado no indivíduo e que, portanto, independe de ação formadora 

metódica, intencional, enfim, de aprendizado em um curso acadêmico.  

O prestígio atribuído a signos como criatividade, atitude, dedicação é um indicador da 

crença de que esses são fatores suficientes para o professor enfrentar as situações de trabalho 

e de que isso não se aprende em um curso acadêmico. Tais palavras remetem, antes, a uma 

representação da docência como talento, dom que o indivíduo tem ou não, correspondente a 

uma espécie de vade mecum
172

 pedagógico do professor autosuficiente, que assim se dispensa 

da reflexão teórica sobre o pedagógico. Essa noção está estampada na fala da professora da 

área de Linguagens, para quem a autonomia do professor se ampara na criatividade. 

                                                 
172

Na linguagem forense, vade mecum significa vai comigo e é utilizada para designar manuais, livros de 

conteúdo prático e útil e de pequeno formato (CAVALCANTE, 2005).  
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Observamos, de outra parte, que a entrevistada considera as palavras do PCM “conceitos [...] 

um tanto abstratos”: 

Você é um educador, você é um professor, tem a ver com responsabilidade 

social, se você desenvolve essa sua profissão com ética, com autonomia, 

tendo a consciência de que você é professor, você está tendo 

responsabilidade social. E a criatividade está envolvendo tudo isso, você, 

profissional, autônomo, professor autônomo, ele vai ser criativo. A formação 

pedagógica a cada dia ela é criativa, então, pra mim, essas... esses conceitos 

têm a ver um com outro, apesar de serem um tanto abstratos pra mim 

(Sujeito 45 - DE/Linguagens). 

Entrelaçados aos elementos que remetem a um ethos docente, signos como dedicação 

e atitude expressam, simultaneamente, uma héxis corporal.  O Sujeito 65, abaixo citado, ao 

explicar seu grupo de palavras expressa-o, não por acaso, como “primeiro sentimento”, isto é, 

como habitus inscrito no próprio corpo do agente:  

O primeiro sentimento, assim, de organização dessas palavras, que me veio à 

cabeça, foi esse aqui. A gente sabe que a educação é uma responsabilidade 

social, né, na educação, a gente tem que conhecer e usar a ética, [...] 

Consequentemente, a gente beneficia a sociedade, ou seja, através da 

educação o professor é responsável por beneficiar a sociedade... (Sujeito 65 - 

DE/Ciências da Natureza/Mat.).  

Da mesma maneira, o Sujeito 46 vincula atitude, ética e “postura”, demonstrando 

como operam articuladamente as dimensões do habitus na produção de representações e 

práticas dos agentes formadores de professores: 

E aí eu acho que a gente deve ter uma série de valores... é quase como você 

ser um advogado na sala de aula. Você tem que se guiar pela lei, pelas 

regras. Não pode ter dois pesos ou duas medidas, não pode destratar uma 

pessoa porque ela tem essa ou aquela inclinação sexual, essa ou aquela cor. 

Então, se um aluno que de repente te irrita todos os dias, mas tem uma 

colocação excelente, isso tem que ser colocado, que ele teve uma colocação 

brilhante, embora ele seja uma pessoa irritante, né? [Risos] Então essa 

questão da atitude eu ligo com a ética também, você tem que ter uma 

postura dentro da sala de aula que não é uma postura de coleguismo, mas 

uma postura que coloque os seres humanos que estão sendo respeitados 

(Sujeito 46 - DE/Linguagens). 

Região 2 - Requisitos para a Prática do Formador 

Nessa partição do plano geométrico, encontramos elementos indicativos do trabalho 

próprio do professor universitário, isto é, elementos que se referem à pesquisa e ao ensino, 

estando, porém, em espaços separados na mesma região, traçando uma fronteira interior, 

demarcada pela linha pontilhada no mapa, que evoca a divisão do trabalho docente 

universitário entre ensino e pesquisa que, efetivamente, tem lugar no campo acadêmico. Em 
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comum, percebemos que a região 2 associa itens referentes à prática dos formadores do 

campo acadêmico.  

  Entretanto, existem na região 2 conteúdos mais específicos, isto é, de referentes  mais 

similares entre si do que com os demais da mesma região, sem deixarem de ter a característica 

comum, a que nos referimos acima. Os itens que ficam no braço inferior da região 

identificada designam elementos que evocam a relação especial dos professores universitários 

com o saber, como se se formasse ali uma subfaceta com elementos estreitamente vinculados 

à pesquisa; na outra subfaceta, aglutinam-se itens referentes ao ensino, a outra vertente do 

trabalho docente na universidade.  

Nas declarações seguintes, podemos observar dois exemplos de justificativas. O 

primeiro, dominado pela lógica da pesquisa: “você está em constante estado de pesquisa”, 

afirma a entrevistada, exprimindo em uma só declaração o ethos de pesquisa que vem se 

firmando no contexto institucional e também a correspondente héxis corporal:  

O conhecimento, então, conhecimento pra mim é uma construção. Você 

está todo tempo nesse... É processual, né, é fruto de uma reflexão. E como é 

uma construção e fruto de uma reflexão, eu acho que você está em constante 

estado de pesquisa, está sempre construindo conhecimentos novos e, pra 

isso, no caso, o pesquisador, o professor-pesquisador, pesquisador-professor 

tem que ter uma autonomia, né, necessária pra ter essa... esse processo de 

construção-reflexão [...] E está relacionado o conhecimento com a teoria-

prática (Sujeito 61 - DE/Ciências Humanas). 

No segundo, o Sujeito 38 opera com um sistema classificatório, resultante de um 

habitus do ensino que funciona como eidos, ao mesmo tempo, princípio gerador de uma 

prática objetivamente classificável e sistema de classificação de outras práticas, demonstrado 

no ordenamento e hierarquização que faz de conceitos ligados ao “ser professor”: 

[...] seriam palavras que estariam mais relacionadas à macro-área do ser 

professor [...], que são ligados a: educação, ensino, aprendizagem e teoria-

prática. Elas estão muito ligadas a uma palavra-chave que é a educação. 

Elas fecham muito bem esse conteúdo macro (Sujeito 38 - DE/Linguagens). 

O mesmo raciocínio que se estrutura a partir da lógica da pesquisa prevalece no 

próximo diálogo, no qual podemos ver declarados o sentimento de pertença da entrevistada 

(Sujeito 59 - DE/Ciências Humanas) ao campo científico de pesquisa a que se dedica – “nós, 

antropólogos”, diz a professora –, e sua disposição para tratar dos problemas de pesquisa 

desse campo disciplinar, sem que, espontaneamente, faça referências à formação de 

professores: 
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Pesquisadora - Lá no grupo da pesquisa você colocou teoria-prática e ética. 

Você tomou teoria-prática em que sentido?  
 

Sujeito 59 - Teoria e prática. Nós, antropólogos, na área de antropologia, a 

gente entende assim, muito, essa questão da teoria-prática na perspectiva da 

pesquisa, da etnografia, não é? Então a gente... Dificilmente um antropólogo 

vai dissociar, não é, vai entender uma pesquisa que não passe por esses dois 

vieses, não é?  

O item ensino é entendido como reprodução de conteúdos, se não for baseado na 

atividade de pesquisa do professor, sendo então a pesquisa a garantia de mais saber e, em 

consequência, de melhor ensino, como afirma o Sujeito 78 (DE/Ciências da Natureza/Mat.), 

no seguinte diálogo: 

Sujeito 78 - Então, o trabalho em graduação, na nossa área, é basicamente é 

ensino mesmo. Então pesquisa, do ponto de vista, não de...  Quando eu estou 

falando em pesquisa, aqui, eu pensei em pesquisa do ponto de vista de 

originalidade. 

Pesquisadora - E no caso, aqui, o ensino é mais de reprodução do já 

conhecido, então...? 

Sujeito 78 - Reprodução do conhecimento já existente, entendeu? Por isso 

eu pensei em formação específica, diferente, né? Não deixa [de ser] que a 

formação pedagógica é uma formação especifica, né?  

Percebemos, nas manifestações dos docentes do subgrupo, uma lógica que encadeia 

itens como pesquisa, formação específica, conhecimento e outra que encadeia formação 

pedagógica e ensino, trazendo implícita uma visão que destitui a formação pedagógica e o 

ensino do status de atividade acadêmico-científica e os insinua como fazeres sem atividade de 

pesquisa, sem criatividade, sem conhecimento e sem especificidade, como transparece este 

depoimento:   

Aí aqui, eu acho que os professores têm que estar ligados ao ensino, à sala de 

aula, não podem desvincular só o professor da pesquisa, só o professor de 

sala de aula. Eu acho que seria importante, né, espero que em algum o 

momento todos possam trabalhar assim, porque, pra quem trabalha com 

pesquisa, acaba tendo mais conhecimento, porque vai em busca, e isso vai 

ajudar no ensino. De que maneira? Porque é natural, no momento que você 

faz mais, você pode abrir mais a visão do teu aluno. E conhecimento, acho 

que a mesma coisa relacionada a quanto mais você tem conhecimento, mais 

você pode melhorar o ensino. Formação específica também tem a ver com 

conhecimento, formação pedagógica tem a ver com a questão do ensino 

(Sujeito 76 - DE/Ciências da Natureza/Mat.). 

O Sujeito 31, no mesmo sentido, atribui a garantia de uma suposta profundidade do 

conhecimento à formação específica, reconhecendo que está se referindo mais à realidade da 

pesquisa e que é necessário trazê-la ao campo da educação: 
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A formação específica, que eu coloquei aqui, na verdade, um pouco voltada 

à realidade da pesquisa, mas ela seria interessante dentro daquele outro 

divisor ali, a questão da educação. A formação específica, pelo que eu acho.. 

[...] quando você se volta a isso, você tem condição de mergulhar, não é isso, 

aprofundar... Aquela história, se você se expande muito, você aumenta o 

leque, mas não aprofunda, não é? (Sujeito 31- DE/Linguagens).  

A posição majoritária manifestada pelos formadores da Dimensão Específica, de 

forma implícita ou não, e expressa na Figura 3, no recorte que se dobra em ângulo, é 

representada nas falas que apresentamos abaixo, nas quais os participantes associam itens da 

região 2. No primeiro caso, o docente da área de Ciências da Natureza e Matemática afirma a 

precedência do conteúdo como estruturante de qualquer outra habilidade, citando um 

professor seu: “Formar é ensinar a ensinar. Eu tinha um professor que dizia: se você sabe e 

tem esforço, você consegue transmitir algo; se você não sabe, você não consegue transmitir... 

Então a formação específica, você precisa dela, é fundamental” (Sujeito 78 - DE/Ciências da 

Natureza/Mat.).   

Na segunda fala, a professora da área de Linguagens justifica a valorização que atribui 

à formação específica e seu desinteresse pela reflexão pedagógica: “[...] no meu caso, eu acho 

que, de repente, em todos os casos, a gente descobre o que a gente quer ensinar antes de saber 

que realmente a gente quer ensinar” (Sujeito 46 - DE/Linguagens).  

Na terceira manifestação a respeito, o docente indica que a “base, denominador 

comum” da atividade docente tem como centro o “domínio de conteúdo”, secundarizando a 

formação pedagógica tendo em vista uma impossibilidade de formalizar a prática pedagógica. 

Na sequência do diálogo com a pesquisadora, o entrevistado (Sujeito 60 - DE/Ciências 

Humanas) justifica a ausência do elemento formação pedagógica no grupo de palavras que 

associou espontaneamente pelas “variações” que assume a prática pedagógica. Com essas 

variações, o processo e a prática pedagógica escapariam à teorização ou ao estudo científico e 

teriam natureza complementar ao requisito central do trabalho docente, o domínio de 

conteúdo:  

Sujeito 60 - Eu acho que, fundamentalmente, analisando esses critérios que 

têm aqui, competência, pesquisa, formação específica, dedicação, eu acho 

que poderia botar isso como base, um denominador comum. Ter domínio de 

conteúdo parece ser o elemento central da nossa atividade de professor. Não 

que outras coisas não tenham a complementar, eu acho que isso é o primeiro 

ingrediente. É uma questão que eu coloco, conversando com colegas, é o 

seguinte: a gente não pode ser nem professor se não tem o domínio daquilo 

que você está lecionando. [...] 

Pesquisadora - Aqui na sua montagem dos grupos você colocou a formação 

específica distante da formação pedagógica? Por que separar...? 
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Sujeito 60 - É, é... Digo assim, não contando o fato do pouco tempo pra uma 

formação [de palavras] um tanto aleatória, talvez pudesse... Eu coloquei 

desassociado... Pra formação específica, pensei, como falei, como 

discrepantes, concordo, e acho até... Não deve, não deve, uma deve ser 

complementar a outra, mas não foi assim, pensado nitidamente nesse 

formato, pra dizer tipo assim, que a formação específica precisa da formação 

pedagógica. Não é esse o ponto. Eu acho que primeiro você tem que ter isso 

aqui [indica a ficha com o nome Formação Específica].  

Pesquisadora - A específica?  

Sujeito 60 - É, a formação específica. Até porque como as áreas, nossas 

áreas são especializadas, então eu acho que você tem que ter mesmo uma 

formação específica pra ter um processo... Até pra concepção, a senhora sabe 

melhor do que eu, o processo pedagógico é pra lá de variado e a prática, 

então, mais ainda. 

Percebemos, já com a Classificação Livre, que é recorrente no subgrupo da Dimensão 

Específica a redução da formação e prática pedagógicas a uma questão de talento, dom, 

criatividade e, por último, esforço e vontade, como registram os Sujeitos 78 e 46, acima. 

Novamente, manifesta-se a crença de que o pedagógico do qual o professor precisa vai com 

ele, está inscrito no seu ser - daí termos utilizado a expressão vade mecum pedagógico, que 

manifesta uma espécie de héxis corporal. 

Os formadores do subgrupo, em sua grande maioria, não associam espontaneamente, 

na Classificação Livre, os itens formação específica e formação pedagógica, conforme o 

demonstra o gráfico da Figura 3. Na verdade, colocam-nos em diferentes regiões do mapa. No 

entanto, encontramos em uma minoria de sujeitos uma representação de formação de 

professores que reconhecemos como científica, isto é, uma compreensão que entendemos 

mais articulada, ou seja, argumentada, em que se justifica uma posição assumida quanto à 

natureza daqueles dois itens e de seu mútuo imbricamento, como transparece na declaração do 

Sujeito 48 (DE/Ciências Humanas): “Então, formação específica e formação pedagógica 

não se separam, porque na formação específica está embutida a formação pedagógica tanto 

pensando como professor, como quem vai ensinar, como quem vai aprender, né?  Não se 

separam, por isso estão aqui”, explica o entrevistado, apontando para o grupo de palavras no 

qual reuniu as cartelas de que está falando. E na do Sujeito 49, para quem é clara a 

necessidade de juntar as duas Dimensões da formação de professores pela via do 

planejamento de ensino, que cita como uma necessidade que ele descobriu pela própria 

experiência.  Esse formador afirma, exprimindo simultaneamente, ethos e héxis corporal:  

[Eu] mostro logo ao aluno que o professor também deve ter uma formação 

pedagógica nesse sentido mais amplo, do cuidado do plano de curso, ou o 

plano de aula, mas também do conjunto de habilidades, da necessidade do 
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conjunto de habilidades de dar aula, do manuseio de recursos didáticos, da 

diversidade... E esse olhar também, um olhar mais amplo para os alunos, eu 

acho, essa perspectiva do professor também olhar, um professor que trabalha 

com sala de aula, com pedagogia, com essa perspectiva, ele teria que ter um 

olhar mais humano pra os alunos... (Sujeito 49 - DE/Ciências Humanas). 

Uma entrevistada, da área de Ciências Humanas, reconhece a existência da dicotomia 

entre as duas Dimensões da formação de professores no curso em que atua, credita-a a 

atitudes dos professores de formação específica do curso, que desvalorizam a formação 

pedagógica e transmitem essa avaliação para os alunos, indicando que o problema se agrava 

quando existe pós-graduação no Departamento (no caso concreto, um curso de mestrado). 

Aqui, mais uma vez, encontramos um testemunho do prestígio crescente da pesquisa e do 

correspondente desprestígio atribuído à atividade de ensino, às licenciaturas e à formação 

pedagógica no campo acadêmico. Na análise dessa formadora, a licenciatura em que trabalha 

tem “cabeça de pesquisador”, ficando marginalizada a formação pedagógica, configurando a 

luta simbólica entre o ethos de pesquisa e o ethos de ensino em que estão empenhados os 

docentes atuando nos respectivos subcampos acadêmicos: 

É na formação específica que tem que se superar isso, que tem que trazer 

essa realidade de que estão formando professores. Eu observo assim, numa 

pesquisa feita, num estudo feito e na observação cotidiana, é que cada vez 

mais as licenciaturas - e quando existe um curso de pós-graduação, isso se 

intensifica - é quase que... É uma licenciatura, mas tudo gira em torno... 

Como se fosse uma licenciatura com cabeça de pesquisador, de bacharel, e 

fica à margem mesmo, em termos de experiência, de importância, a 

formação pedagógica.  Então, o problema, eu acho que existe na formação 

específica, na visão que os docentes que dão a formação específica têm da 

formação pedagógica. Talvez como pouco importante, desnecessária, 

acessória, qualquer coisa, fica nesse nível e isso passa pra os alunos (Sujeito 

56 - DE/Ciências Humanas). 

A mesma professora, quando perguntada sobre como via a separação entre as duas 

Dimensões da formação de professores nas licenciaturas, retoma sua trajetória como 

licencianda e relata sua experiência atual com alguns alunos do curso em que atua, quanto à 

representação que têm da formação pedagógica: 

Durante a minha formação, também foi separada, a antiga formação 

específica no CCHL e a formação pedagógica no CCE, também, foi 

separada, mas... É separada, mas, no final, somam, porque você... São 

vivências diferentes, são experiências diferentes que você tem e formam um 

conjunto, e eu, fazendo uma retrospectiva, no tempo que eu fiz essa 

formação, eu era muito jovem, então foram experiências que se 

complementaram, totalmente diferentes, a formação específica com a 

formação pedagógica, mas eu entendo que houve uma soma, eu adquiri..., eu 

sempre fui muito aberta, eu ia com abertura de uma pessoa que queria 

aprender, né, então isso só somou, eu não tive experiências negativas. Uns 
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alunos, hoje, têm certo preconceito em relação à formação pedagógica, que 

eu não tive, eu nunca tive, embora eu não tivesse formação pedagógica 

anterior nenhuma, nem convivência com professores, na minha família não 

tem professor, tem mais gente da área jurídica, mas eu não tinha preconceito 

em relação a isso. Então eu fui aberta, então eu adquiri muito. Hoje eu 

observo nos meus alunos, eles vão, não sei se influência da formação 

específica, aqui, eles têm certo preconceito em relação à formação 

pedagógica, uma resistência, eles vão com resistência, falam nisso o tempo 

todo na sala de aula: “ – ah, eu vou pro CCE, vou pro CCE”, não sei se 

reflexo da atual formação específica, não sei, mas eu lembro que, no meu 

caso, isso foi somando mesmo, embora fossem departamentos diferentes, 

centros diferentes, experiências diferentes (Sujeito 56 - DE/Ciências 

Humanas). 

Manifestações, como as três últimas, de representações diversas em relação à maioria 

dos formadores do subgrupo, são previsíveis, esperadas, já que os habitus comportam 

variações, que dependem das condições sociais de sua produção e de seu exercício, do que a 

trajetória da entrevistada acima é exemplo, razão pela qual Bourdieu os caracteriza como 

matrizes, princípios geradores de representações e práticas sociais
173

. 

Região 3 – Dimensão Complementar da Docência 

O subgrupo em exame associa, na região 3, um conjunto de elementos que, como 

defende o Sujeito 60 (DE/Ciências Humanas) e como questiona o Sujeito 56 (DE/Ciências 

Humanas), citados anteriormente, tem um caráter complementar, assessório à docência, sendo 

esse o denominador comum da região identificada. Alguns itens remetem a fatores 

individuais, subjetivos da condição de professor, expressivos de sentimentos, afetos, enfim, de 

uma héxis corporal: vocação, identidade, motivação e paciência. Outros dois itens aparecem 

na trama dessa região: formação pedagógica e capacitação. Os formadores do subgrupo 

pesquisado, espontaneamente, lançam os dois últimos itens no meio de elementos referentes 

                                                 
173

Em diversos trabalhos Bourdieu preocupa-se em mostrar a natureza inteligente, flexível e plástica do habitus. 

Em Esboço de uma teoria da prática, afirma: “Desde que a história do indivíduo nunca é mais do que uma certa 

especificação da história coletiva de seu grupo ou de sua classe, podemos ver nos sistemas de disposições 

individuais variantes estruturais do habitus de grupo ou classe, sistematicamente organizadas nas próprias 

diferenças que as separam e onde se exprimem as diferenças entre as trajetórias e as posições dentro ou fora da 

classe. O estilo „pessoal‟, isto é, essa marca particular que carregam todos os produtos de um mesmo habitus, 

práticas ou obras, não é senão um desvio, ele próprio regulado e às vezes mesmo codificado em relação ao estilo 

próprio a uma época ou a uma classe” (ORTIZ, 1994). Em Meditações pascalianas, contra o “adversário 

caricatural” que apresenta o habitus como “[...] [princípio monolítico ([...] tenho evocado [...] a existência de 

habitus clivados, destroçados, ostentando sob a forma de tensões e contradições a marca das condições de 

formação contraditórias de que são o produto), imutável (qualquer que seja o grau de reforço ou de inibição que 

tiver recebido), fatal (conferindo ao passado o poder de determinar todas as ações futuras) e exclusivo (sem 

nunca abrir espaço à intenção consciente)...” Afinal, Bourdieu pergunta: Como não perceber que o grau em que o 

habitus é sistemático (ou, ao contrário, dividido, contraditório), constante (ou flutuante, variável) depende das 

condições sociais de sua formação e de seu exercício e que então pode e deve ser medido e explicado 

empiricamente?”(2001, p. 79).  
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às condições subjetivas, psicológicas do ser professor, como que lhes negando objetividade e, 

principalmente, quanto à formação pedagógica, parecem denegar-lhe o status acadêmico-

científico que lhe atribuiria valor semelhante ao reconhecido às disciplinas de formação 

específica.  

Uma entrevistada da área de Ciências da Natureza e Matemática, indagada, no 

decorrer da aplicação do PCM, se buscava metodologias de ensino para o trabalho, responde 

que, apesar de existir a teoria pedagógica, na sua atividade docente, segue algo mais intuitivo 

e usa o bom senso, justificando-se a secundarização da formação pedagógica e sua 

equivalência a de um elemento psicológico, subjetivo:  

Não, algumas vezes eu leio artigos relacionados com essa parte de ensino, 

mas, na verdade, é...  muito mais intuitivo, né, porque, assim, eu sei  que, por 

exemplo, didática é uma coisa que é ensinada, tem disciplinas e tudo, mas eu 

sei que tem muita coisa intuitiva, da gente, né, então, é... bom senso, a forma 

como você repassa conhecimento, então, a gente, às vezes, assiste a uma 

palestra, a uma aula, né, o professor, então, didático, repassa uma coisa de 

forma tão simples, tudo mundo entende, né? Então eu acho que isso tem 

muito da pessoa, também. É claro que ela pode formalizar isso aí, com essas 

disciplinas didáticas e tal, e quem não tem muito, pode se estruturar, se 

organizar um pouco mais com essas disciplinas, estudando isso aí, mas eu 

acho que tem muito da pessoa, de intuitivo (Sujeito 66 - DE/Ciências da 

Natureza/Mat.). 

Embora essa posição não seja unanimidade nos discursos entabulados a partir das 

justificativas dos grupos de palavras, pois verificamos certa sensibilidade pedagógica de 

algumas divisões no interior do subgrupo, às quais nos reportaremos adiante, o mapa da 

Figura 3 é suficientemente enfático, não podendo ser subestimado, naquilo que capta do 

problema aqui tratado – a dissociação de dimensões fundamentais do processo formativo do 

professor nas licenciaturas da Ufpi, no grupo em estudo. Para a média dos formadores da 

Dimensão Específica da formação de professores, a formação pedagógica tem um papel 

secundário, auxiliar, complementar e instrumental; daí a relativa desvalorização do seu papel 

na formação do professor, que, nessa Classificação Livre, se expressa na redução de sua 

importância e na sua associação a fatores individuais, subjetivos, como vocação, motivação e 

paciência. 

Desse modo, sujeitos de todas as áreas demonstram cultivar uma imagem do professor 

em que sua formação pedagógica é associada, no exemplo mais marcante, à vocação, não 

sendo uma coincidência, portanto, que, nos seus pronunciamentos, muitos reconheçam algum 

peso à ideia da vocação interferindo na escolha da profissão.   
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Nos diálogos e falas seguintes, demonstramos como isso ocorre, em registros variados, 

nas práticas discursivas de professores de várias especialidades. Dessa forma, o Sujeito 48 

(DE/Ciências Humanas) assim se expressa: 

Sujeito 48 - Tudo está, na verdade, interligado. Nenhuma dessas palavras tá 

fora do contexto das demais, mas paciência, vocação, dedicação, 

criatividade eu estou entendendo como palavras, né, qualitativas, da 

característica do sujeito.  

Pesquisadora - São características... 

Sujeito 48 - Subjetivas, do sujeito, por isso que eu separei. Eu separei 

porque eu tô entendendo como características individuais. Não no processo 

de educação, ensino, daquilo... Claro que elas não se desvinculam disso, só 

que, obviamente, na formação pedagógica tem que ter vocação, tem que ter 

paciência, tem que ter dedicação, tem que ter criatividade. 

 

O Sujeito 52 faz sua seleção de itens, quase todos da região 3, a partir da própria 

biografia, como professor, e atribuindo essa condição a um chamamento desde a infância, 

revelando sua crença na vocação docente. Os demais itens parecem decorrer dessa vocação: 

Isso aqui seria esse primeiro grupo estaria relacionado à minha... à minha 

identidade, ao meu perfil profissional, né, eu acho que eu tenho vocação, 

não necessariamente nessa mesma sequência, certo? Eu escolhi: vocação, 

paciência, motivação, dedicação e identidade. São cinco palavras que eu 

escolhi, eu acho que todas elas representam bem minha atuação como 

professor (Sujeito 52 - DE/Ciências Humanas).  

O Sujeito 54 encadeia vocação e motivação, reconhece vocação como noção que lhe 

foi “passada”, que ele absorveu ao longo da vida e a define como disponibilidade para fazer 

algo, uma “habilidade inerente” para fazer algo. Motivação é como um “motor” de todas as 

outras condições que evocam as palavras em jogo, ela “é sentido da vida”.  Observamos como 

essas palavras da região 3, na voz desse docente, expressam, estreitamente entrelaçados, um 

ethos e uma héxis corporal resumidos nos termos disponibilidade e habilidade: 

Vocação? Vocação sempre foi passada pra gente como uma coisa integrante 

de um fazer, com qualidade, né, então não estaria de certa forma... Vocação 

seria aquilo para o qual eu tenho a disponibilidade, a disponibilidade que eu 

dei. Aí eu vou falar aqui daquela coisa da motivação, mas tem também uma 

espécie de habilidade inerente que me facilita a execução dessas coisas. É o 

sentido de vocação, assim, legal, que eu absorvi ao longo da minha vida. [...] 

Olha, eu observo que a motivação entendendo que ele está, ela é como motor 

dessas coisas aqui todas. Ele é meio que importante aqui [...] eu compreendo 

por que meus alunos não gostam estudar e não querem saber das aulas de 

[...]
174

, porque não estão motivados. Motivação é sentido da vida, ela... ela é 

geral, ela guia a pesquisa, o conhecimento, até os valores. Os valores são... 

executados também pela motivação (Sujeito 54 - DE/Ciências Humanas).  

                                                 
174

Palavra suprimida para preservar a identidade do sujeito. 
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Há, porém, sujeitos da Dimensão Específica da formação nas licenciaturas que não 

partilham essa visão da vocação como essencial à formação de professores. Embora 

considerem a existência desse fator, colocam-no relativamente distanciado de outros que 

julgam mais essenciais. Isso está retratado no gráfico da Figura 3, nas distâncias entre os 

pontos vocação e identidade e os demais, da mesma região. O mesmo raciocínio se aplica à 

palavra identidade, que não suscita no subgrupo uma reflexão sobre a identidade do professor. 

Na fala abaixo, temos uma amostra de explicação de um dos sujeitos da Dimensão Específica 

que relativizam bastante a importância do item vocação, exprimindo o que seria uma 

representação científica, desencantada, da profissão de professor: 

A vocação aqui, eu não sei se eu fui muito direcionado, mas eu, quando eu 

vejo a questão da vocação, é uma, vamos dizer assim, é uma concepção... 

Mostrar que a educação, magistério, ensino, você tem que ter uma vocação, 

eu acho que não, eu acho que não é uma vocação, é um compromisso, né, é 

uma... é um emprego, uma atividade econômica, como qualquer outra, não 

uma vocação (Sujeito 50 - DE/Ciências Humanas).  

Acreditamos ter oferecido elementos discursivos suficientes para justificar o processo 

de categorização das palavras que adotamos ao descrever as regiões em que se repartem os 

itens que constituem o conteúdo da representação social sobre formação de professores dos 

sujeitos da Dimensão Específica das licenciaturas em tela. Avançaremos agora no estudo dos 

dados da Classificação Dirigida e das facetas dela resultantes, de modo a levantar indicadores 

que reforcem os achados sugeridos a partir da Classificação Livre, ou os reformulem. 

3.2.4 A Classificação Dirigida dos formadores da Dimensão Específica e as facetas de 

sua representação social sobre formação de professores 

Propusemos ao subgrupo de formadores o mesmo exercício que levamos aos seus 

pares da Dimensão Pedagógica, com vistas a verificar o tipo de categorizações e 

hierarquizações que fazem com os 26 itens gerados pela Associação Livre. A Figura 4, 

abaixo, apresenta o mapa SSA da estrutura e organização da representação social do objeto 

formação de professores dos formadores da Dimensão Específica das licenciaturas. 
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As facetas em formato cuneiforme na Figura 4 são de tipo polar e não ordenadas, 

indicando dados qualitativos. Identificamos, na forma da organização dos itens, três facetas: 

faceta 1 - Discurso sobre Formação de Professores; faceta 2 - Pesquisa na Formação; faceta 3 

- Elementos Negados da Formação. No mapa, em apreço, fica evidenciado que houve 

mudanças importantes na distribuição do conteúdo de itens e na configuração das facetas, por 

força do balizamento constituído pela frase-estímulo e pela escala de associação apresentados. 

Mas não só por isso. Diferentemente dos mapas gerados pelas classificações do subgrupo 

anterior (da Dimensão Pedagógica), em que foi mantido quase todo o conteúdo de itens e a 

configuração básica de sua distribuição em facetas, os mapas produzidos pelo subgrupo da 

Dimensão Específica falam de outra realidade. Na caracterização das facetas, buscaremos 

esclarecer as tendências que percebemos no subgrupo pesquisado quanto ao objeto da 

representação social em estudo. 

Na Tabela 3.6, expomos as médias dos valores com que o subgrupo avaliou os itens, 

quanto aos seus graus de associação ao tema, e as médias obtidas por cada item:  

Tabela 3.6 - Médias dos itens e facetas construídas pelos sujeitos da Dimensão Específica 

da formação de professores - Classificação Dirigida 
 

Item 

 

Faceta 

Desvio 

Padrão 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Média 

do item 

Média 

da faceta 

Vocação 

 

 

1. 

DISCURSO 

SOBRE 

FORMAÇÃO 

 

 

 

 

1,175 1 5 3,74  

 

 

 

 

 

 

4,30 

 

Motivação 1,007 1 5 4,08 

Responsabilidade Social ,975 1 5 4,22 

Atitude ,986 1 5 3,74 

Disciplina 1,063 1 5 3,82 

Ética ,926 1 5 4,20 

Compromisso ,626 3 5 4,34 

Conhecimento ,626 2 5 4,66 

Aprendizado ,782 1 5 4,40 

Dedicação ,834 2 5 4,28 

Ensino ,886 1 5 4,50 

Form. Pedagógica ,667 3 5 4,62 

Competência ,702 2 5 4,42 

Teoria-Prática ,756 2 5 4,40 

Capacitação ,567 3 5 4,62 

Form. Específica ,677 3 5 4,52 

Educação ,812 1 5 4,56 

Construção  

2. 

PESQUISA NA 

FORMAÇÃO 

 

 

1,088 1 5 3,80 

3,93 

Sociedade 1,104 1 5 3,92 

Criatividade ,832 2 5 3,96 

Autonomia 1,065 1 5 3,74 

Reflexão ,974 2 5 4,10 

Pesquisa ,944 2 5 4,08 

Importante 3. 

ELEMENTOS 

NEGADOS 

1,409 1 5 3,34 

3,38 Paciência 1,182 1 5 3,30 

Identidade 1,286 1 5 3,52 
Fonte: Protocolo do PCM 
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A tabela evidencia que a faceta 1 (Discurso sobre Formação) tem os elementos mais 

valorizados, com média 4,30; a faceta 2 (Pesquisa na Formação) tem a segunda média de 

valorização, 3,93; a faceta 3 (Elementos Negados) é a menos valorizada, com média 3,38. Na 

sequência, detalhamos o conteúdo das facetas da representação social captada e ensaiamos 

uma interpretação destas.  

Faceta 1 - Discurso sobre Formação de Professores 

 Esta faceta reúne a maior parte dos itens do PCM e contém aqueles mais valorizados 

do mapa, com a média de associação com o objeto da representação de 4,30, na escala 

adotada, nela encontrando-se a palavra com a qual os formadores objetivam formação de 

professores, isto é, para o subgrupo, formação de professores é conhecimento. Este item 

obteve a média mais alta de todos os itens (4,66), seguido por capacitação, formação 

pedagógica, educação, formação específica etc., conforme a tabela.  O item vocação, no alto 

da faceta 1, está separado dos demais dessa partição por uma linha pontilhada porque o 

subgrupo se dividiu quanto a sua relevância para a formação de professores. Uma parte o 

associa menos ao objeto formação de professores, outra atribui-lhe alguma relevância, mas 

não central, o que está representado na posição que o põe na fronteira entre as facetas 1 e 3. 

Caracterizamos a primeira partição como faceta do Discurso sobre Formação de 

Professores porque, efetivamente, os sujeitos, confrontados com o tema formação de 

professores, emitem, antes, um discurso sobre formação de professores, literalmente 

sinalizando que os sujeitos falam do objeto postando-se acima e fora dele, mais alinhavando 

elementos apropriados do discurso pedagógico circulante, que não ignoram, do que um 

discurso a partir de uma lógica interna ao subcampo da formação de professores. Além disso, 

devemos considerar que a presença da pesquisadora, que se identifica como colega do CCE, 

representante da área de formação de professores, exerce algum tipo de efeito sobre o discurso 

dos sujeitos.  

Se compararmos os dois mapas (Figuras 3 e 4) da representação social em análise, 

veremos grandes discrepâncias entre um e outro, apesar de serem as mesmas palavras, o que 

denuncia a tensão que se produz nos sujeitos ao falar de um tema sobre o qual não costumam 

refletir, de tão naturalizado.  Ora, na Classificação Livre, os sujeitos falam espontaneamente, 

sem parâmetros externos que delimitem ou constranjam seu discurso. Na Classificação 

Dirigida, os sujeitos são instados a se situarem a partir da discussão sobre formação de 

professores, sobre as licenciaturas, bem como sobre os modelos formativos vigentes, que 

trazem implícitos, para o subcampo da formação de professores, os conflitos pedagógico 
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versus específico, ensino versus pesquisa presentes no campo acadêmico. Formulam, então, 

um enunciado sobre formação de professores articulando os elementos mais constantes do 

discurso circulante sobre esse tema, que podem ser vistos no arranjo central da faceta 1, 

discurso esse que não ignoram, posto que está presente nas discussões do campo acadêmico 

sobre o papel das licenciaturas e do subcampo da formação de professores. No entanto, pelo 

posicionamento dos elementos no mapa e observando a relação que se estabelece entre eles, é 

possível desvelar a verdadeira construção representacional que emerge. Para isso, devemos 

estender o olhar também para as facetas 2 e 3. 

Antes, evidenciaremos algumas das justificativas das associações dos sujeitos quanto a 

itens centrais da faceta 1. As falas a seguir são ilustrativas da relevância atribuída ao item 

conhecimento. No entanto, os docentes o associam mais positivamente à pesquisa do que ao 

ensino, a primeira necessariamente associada à criação do novo e o segundo quase sempre 

dado como reprodução, como na primeira fala, abaixo: 

Conhecimento, que é muito associado à formação de professores. Eu  

preciso, nesse trabalho de formação de professores, é preciso gerar 

conhecimento. Eu falo de conhecimento, não só de repassar conhecimento 

pronto e acabado, entre aspas, que a gente encontra nos livros. E a gente não 

pode tá só repetindo, aquilo que já foi criado, aquilo que a gente já encontra, 

digamos, registrado. A gente precisa formar professores de maneira que 

estes professores possam gerar conhecimentos novos, por isso eu coloquei 

como muitíssimo associado (Sujeito 32 - DE/Linguagens).  

Eu acho o seguinte, [...] temos uma responsabilidade social de transferir 

conhecimento para criar uma atitude nesses alunos que, depois, vão crescer e 

formar parte da sociedade, e ter responsabilidade social, ao mesmo tempo. 

[...] A gente tem a responsabilidade de criar neles, ou estimular, ou entregar 

esse conhecimento para ele criar novos conhecimentos. Ter conhecimento 

para transferir; comprometimento da pessoa que está na frente da aula; [...] 

Cada aluno tem um problema para assimilar conceitos ou uma visão própria, 

né, e a gente tem que mergulhar junto com ele para que ele consiga assimilar 

os conceitos certos, de forma apropriada. Isso exige certa autonomia da 

pessoa. Para isso tem que ter conhecimento específico, né? E tem que saber 

refletir em cima disso, né, para criar essas formas de transferir... Novas 

formas de transferir o conhecimento, de poder construir novos 

conhecimentos (Sujeito 64 - DE/Ciências da Natureza/Mat.).  

No diálogo com o Sujeito 63 (DE/Ciências da Natureza/Mat.), aparece sua concepção 

a respeito do discurso pedagógico e sobre o que é necessário para formar o professor da sua 

área: dominar o conteúdo e criatividade para “passar” o conhecimento:   

Sujeito 63 - Eu coloquei pra você, inicialmente, né, eu não gosto desse 

discurso dos pedagogos, então, me desculpe a franqueza, [risos] mas eu acho 

que, pelo menos na área de exatas, o professor se daria muito bem sem 

precisar de formação pedagógica. Tem que tá muito relacionada com o 

conteúdo, né, da nossa..., da área que ele escolheu.  
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Pesquisadora - Por que você não gosta do discurso pedagógico?  

Sujeito 63 - É pouco eficaz, sabe, é pouco eficaz, é um pouco vazio. Eu acho 

que o conteúdo assim, ou seja, passar o conhecimento é... Você precisa ser 

criativo pra fazer isso e ter... e ter...  

Pesquisadora - Dominar o conteúdo? 

Sujeito 63 - Dominar o conteúdo! E tem que gostar de fazer isso!  

A introdução de elementos diretivos na Classificação Dirigida faz com que os sujeitos 

coloquem juntas, na mesma faceta, as expressões a que damos especial relevo no presente 

estudo, formação específica e formação pedagógica, já que não ignoram que essa é uma 

discussão permanente no subcampo da formação de professores. É notável a forma cuidadosa, 

prescritiva com que o Sujeito 61 define formação de professores:  

A formação de professores é muitíssimo associada com a educação, né, a 

educação está relacionada com o ensino e o ensino, por sua vez, é uma 

atividade que está relacionada com a pesquisa, com educação, ensino e 

pesquisa. Essa relação de ensino, ensinar, de pesquisar, quer dizer, você 

constrói o conhecimento, é uma construção, e a formação de professores está 

muito relacionada com a construção do conhecimento. Esse conhecimento, o 

professor tem que saber passar esse conhecimento, né, favorecer esse 

aprendizado. Pra isso, ele tem que ter uma competência e essa competência 

tá muitíssimo associada com a sua formação específica e a sua formação 

pedagógica (Sujeito 61 - DE/Ciências Humanas). 

Da mesma forma, outra docente, de modo legalista, quase burocrático, dita os 

ingredientes dessa formação, qual o seu papel na mesma, logo, seu lugar na hierarquia do 

curso onde atua. Essa entrevistada manifesta a crença de que, em algum momento, o 

licenciando reunirá as “duas vertentes” da formação, cuidado que denota o conhecimento que 

a entrevistada tem da discussão que é objeto de preocupação neste estudo: 

Bem, formar professor é proporcionar ao estudante de licenciatura, primeiro, 

uma base geral, uma base geral do conhecimento, conhecimento sistemático, 

no caso da física, uma base geral do conhecimento de... de pedagogia, por 

exemplo, didática, legislação, prática de ensino, psicologia e ele, tendo esses 

conhecimentos, o conhecimento sistemático e científico da área em que ele 

tá se propondo a se formar, conhecimento pedagógico..., depois ele vai  

reunir essas duas vertentes e procurar se instrumentalizar, porque a gente 

tenta fazer tudo através das instrumentações (Sujeito 65 - DE/Ciências da 

Natureza/Mat.). 

As posições evidenciadas por uma parte dos professores, quanto à relação entre 

formação pedagógica e formação específica, foram explicitadas mais de forma indireta, pelo 

relato de alguma situação que se dá com alunos ou com colegas, do que pela exteriorização de 

uma visão fundamentada a respeito do tema. A colocação das cartelas com as referidas 

expressões juntas se deu sempre após essas narrativas, como se os sujeitos pudessem 
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exemplificar com um caso concreto, mas não se aprofundar, ou não se arriscar em busca de 

argumentos que não teriam.   

Dando o testemunho de sua experiência com os alunos da área de Letras, um professor 

relata a resistência dos mesmos a temas pedagógicos, tendo em vista, segundo esse docente, 

que os alunos não desejam ser professores, visando antes a obter um diploma de curso 

superior para competir no mercado de trabalho. Formação pedagógica é vista, então, pelos 

alunos, como “especulação pedagógica”, em franca antinomia com o conteúdo específico. O 

entrevistado vaticina o futuro da maioria dos alunos de Letras: “acabar professores de 

português nas nossas escolas”, frase na qual podemos registrar um sentido gravemente 

negativo em relação ao ser professor na educação básica, “nas nossas escolas”: 

E eu penso na minha construção, construção humanística e na construção 

deles como... pretensos professores. Eu sempre digo: olha... A maioria [diz]: 

“não, eu não vou dar aula”. Eu digo: “não me interessa, porque o meu olhar 

pra você é como colega de trabalho. Você pra mim é professor, porque aqui 

não é bacharelado, é licenciatura”. Eu sempre deixo a ressalva pra que eles 

não me cobrem: “mas professor, o senhor aí, ensinar especulação 

pedagógica!” [Risos] É como acontece. Porque pra eles tem que dar 

conteúdo. Não vale a pena refletir sobre questões pedagógicas, não vale a 

pena. Quer dizer, você encontra uma barreira terrível! [...] Então, eu penso 

em construir e ajudar a construir, mas só como um auxiliador. Por que o 

caminho é deles. Então, assim, eu digo isso sem medo de errar, porque 90% 

é isso. E vão acabar professores de português nas nossas escolas! (Sujeito 44 

- DE/Linguagens). 

Um professor de outra área também reconhece o problema da dicotomia entre as duas 

Dimensões da formação de professores, evocando posicionamentos de alunos do curso onde 

ministra aulas, inclusive, citando os próprios alunos, que consideram um “incômodo” as 

disciplinas do CCE (de formação pedagógica):  

Nós precisamos equacionar isso de maneira melhor. Acabei de dizer ontem 

numa sala de aula, né, isso, com os meus queridos estudantes, companheiros: 

“gente, vocês querem ser professores? Isso é experiência? Vocês estão aqui 

pra isso? Ou é apenas porque vocês passaram no vestibular, era a 

conveniência, era o mais fácil e tal?” Alguns diziam: “não, professor, se 

tivesse um curso bacharelado aqui eu não faria licenciatura. Eu estou aqui, 

mas não quero... Eu adoro, no caso, história, eu adoro história, mas não 

quero ser professor de história, vai me incomodar fazer aquelas disciplinas 

do CCE”, que mais caracterizam, que expressam mais fortemente o ser 

licenciatura (Sujeito 51- DE/Ciências Humanas). 

A professora da área de Ciências da Natureza e Matemática considera a formação 

pedagógica necessária, mas tem dificuldade de explicar para que serve, além de facilitar a 
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comunicação com o público. As duas Dimensões da formação do professor são tratadas como 

partes separadas, sem qualquer reparo:  

Bom, eu vejo assim, porque aqui a parte [pedagógica] está relacionada 

exatamente com a parte do relacionamento, da formação pedagógica, de 

como o aluno, o nosso futuro professor vai atuar, certo? É exatamente a parte 

de… Como é que eu diria? De lidar com determinado público, no caso, o 

aluno, de... de... de dentro da área…, da área, está relacionado com a relação 

pedagógica.  E as específicas, aí é: “ah, eu não gosto da área de educação!”. 

Tem muito aluno que chega... Eu falo: “você tem que fazer, bom, eu acho 

que tem que ser obrigado”. E a específica é exatamente aquela que a gente 

lida diretamente com o que a gente..., dentro da biologia..., pra poder aplicar. 

Eu penso que vai depender, também, da educação, da formação pedagógica, 

eu acho que as duas juntas, entendeu? (Sujeito 73 - DE/Ciências da 

Natureza/Mat.). 

 Apesar da última afirmação, na continuidade de sua fala, a mesma entrevistada 

completa o raciocínio que vinha desenvolvendo, no qual transparece sua identidade com a 

ciência de sua especialidade: “a gente está formando biólogos”. Claramente separada da 

formação específica e secundarizada em relação a esta, a formação pedagógica tem uma 

natureza instrumental, reduzida a uma habilidade técnica para atender um mercado, e não um 

fim formativo de um profissional docente da educação básica. Ao relatar sua experiência com 

os alunos, a professora focaliza preferencialmente os alunos de bacharelado: 

[...] se a gente está formando biólogos, independente de onde atuar, a gente 

precisa do título, da formação pedagógica, né, até porque vão ser futuros 

professores [...] Então tem o bacharelado e tudo, mas mesmo assim, até pra 

você apresentar, pra você apresentar em um determinado local, não ter medo 

de ir à frente de falar, de se expressar, isso acontece mesmo no bacharelado. 

Eu digo assim: gente, olha, também não é assim, porque quem trabalha com 

pesquisa, você precisa apresentar o trabalho lá na frente (Sujeito 73 - 

DE/Ciências da Natureza/Mat.). 

Após esses depoimentos, voltamos a atenção para o que queremos afirmar quando 

denominamos a faceta 1 como Discurso sobre Formação de Professores. São muitos aqueles 

que apresentam dificuldades em lidar com as categorias da área pedagógica. Essas 

dificuldades se manifestam tanto graficamente, nos mapas, quanto discursivamente, nos 

comentários emitidos durante a montagem dos grupos de palavras. No primeiro caso, essa 

dificuldade está retratada nas grandes discrepâncias entre um mapa e outro, na própria 

organização dos grupos de itens. No último caso, o problema transparece quando preferem 

juntar quase todas as palavras nos graus mais elevados da escala de associação (muitíssimo 

associado e muito associado), como nas seguintes justificativas: 

Eu coloquei no muito associado assim, mas na verdade eu coloquei mais pra 

não colocar tudo aqui no muitíssimo associado, pra mim também tem tudo a 
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ver assim, formação de professor, a gente precisa pensar desenvolvendo os 

conhecimentos necessários, né, ajudando os alunos a construir esses 

conhecimentos (Sujeito 45 - DE/Ciências Humanas).  

Por mim, eu colocaria todos, todos como muitíssimo, muitíssimo 

importantes, que na verdade eu acho tudo muito importante, mas tentando 

dar um grau de hierarquia... (Sujeito 48 - DE/Ciências Humanas).  

Na verdade, eu pensei em colocar todos como muitíssimo associados, porque 

acho que tudo tem a ver com a formação de professores, e não é pouco, são 

muito ligados mesmo, hein? (Sujeito 42 - DE/Linguagens).  

As palavras que você colocou têm muito a ver com a formação de professor, 

por isso que eu quase não consegui sair, né, desses níveis aqui de muitíssimo 

associado e muito associado (Sujeito 45 - DE/Linguagens).  

Ah, meu Deus, pra mim é tão complicado fazer isso! Tudo é muito 

associado! [Risos] (Sujeito 67 - DE/Ciências da Natureza/Mat.).  

Eu acho que só tem um grupo! [Risos] Professor tem que ter de tudo, né? 

Conhecimento tem que ter vocação... (Sujeito 75 - DE/Ciências da 

Natureza/Mat.).  

Ou, como no caso do Sujeito 46 (DE/Linguagens), para quem a associação de quase 

todos os itens no grau muitíssimo associado deve-se a uma questão de princípio filosófico, 

afastando, em nome de um “humanismo”, qualquer possibilidade de teorização ou de 

objetivação em torno do fazer profissional do professor:  

Pesquisadora - Você colocou uma concentração de palavras no muitíssimo 

associado. Por que você colocou todas essas palavras lá?  

Sujeito 46 - Por quê? Bom, como eu estou dizendo, formação de professores 

é... eu acho que a formação de professores é a maior parte das palavras que 

estão aqui, no seu jogo de cartas. É... porque, como eu disse antes, eu não 

consigo dissociar ser professor de ser humano. Eu não consigo dissociar 

isso! 

 Entendemos que essa dificuldade de discriminar categorias e falar com elas e a partir 

delas, mesmo que em nome dos princípios filosóficos invocados em algumas dessas falas, se 

deve à naturalização dos conceitos em jogo, lembrando que essa é uma das etapas
175

 de 

construção de uma representação social, no processo de objetivação, com a qual é possível 

construir os consensos que interessam aos grupos. Trata-se de categorias naturalizadas a tal 

ponto que os sujeitos não as associam como elementos que especificam a concretude de seu 

objeto de trabalho, não percebendo esse objeto como problema a ser teoricamente enfrentado. 

                                                 
175

As etapas anteriores à naturalização são os processos de construção seletiva e esquematização estruturante. 

Segundo Alves-Mazzotti, “[...] a generalidade da naturalização, sua importância em contextos sociais reais, tem 

sido amplamente demonstrada. A estabilidade do núcleo figurativo, bem como sua materialidade, conferem-lhe o 

estatuto de referente e de instrumento para orientar percepções e julgamentos sobre a realidade. Tal fato tem 

importantes implicações para a intervenção social: qualquer ação que pretenda modificar uma representação só 

terá êxito se for dirigida prioritariamente ao núcleo figurativo, uma vez que este não apenas é a parte mais sólida 

e estável da representação, como dele depende o significado desta [...]” (1994, p. 66). 
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Revelam-se, assim, categorias e objeto ausentes do seu universo discursivo-reflexivo, só 

podendo falar sobre ele e não de dentro dele, embora sejam todos formadores de professores.   

Sob outra perspectiva, Maria Isabel da Cunha detecta esse mesmo problema em 

pesquisa sobre a formação do professor universitário, aplicada a professores de instituições 

universitárias do sul do País. Comenta essa autora que os professores pesquisados eram 

detentores de interessantes saberes, que eles podiam propor formas significativas de 

aprendizagem, sabiam fazer, no entanto, resistiam a enfrentar a sistematização dessa prática. 

“Inferimos que essa dificuldade decorria da ausência de uma base teórica das ciências da 

educação que resultava em uma reflexão carente de fundamentos sistematizados”, afirma 

Cunha (2010, p.11), ponderando mais à frente que, de fato, os professores junto aos quais 

pesquisava eram leigos, em termos de formação para a profissão docente, e que isso está 

ligado ao fato de não existir nas instituições universitárias lugares legitimados para essa 

formação, ao mesmo tempo que as políticas públicas e institucionais se desresponsabilizaram 

de enfrentar essa questão, com isso reforçando a noção de que a formação para a docência é 

responsabilidade individual dos interessados na profissão, como conclui a autora:  

Em geral a construção dos saberes docentes fica na responsabilidade 

individual do professor, que exerce uma docência artesanal, mesmo que com 

bom senso e propriedade. Inspira-se em modelos históricos de ensinar e 

aprender e alimenta-se de sua própria experiência para definir suas práticas. 

Ainda que alcance bons resultados, não consegue teorizar sobre o que faz 

(CUNHA, 2010, p. 11-12). 

Somente por razões como essas podemos entender que sujeitos de alta qualificação 

acadêmico-científica classifiquem em uma só faceta itens da ordem do psicológico, do 

filosófico, do político, do epistemológico, do pedagógico etc., demonstrando estranheza ao 

lidar com categorias comuns na reflexão sobre os fenômenos educacionais e, mesmo, 

dificuldade para discriminá-las. 

Faceta 2 – Pesquisa na Formação 

O esforço de interpretação da faceta 1 complementa-se com a faceta 2 e a abarca. 

Nesta, os elementos mais valorizados são reflexão e pesquisa. Notamos já nas quatro falas 

iniciais, ilustrativas da faceta anterior, o quanto os professores evocam a pesquisa na intenção 

de falar sobre formação de professores.  

Outras justificativas em que os professores fazem sua profissão de fé nas virtudes 

formadoras da pesquisa reforçam a denominação que atribuímos a essa faceta. Como sustenta, 

por exemplo, um entrevistado:  
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[...] a pesquisa é o caminho para se chegar ao domínio do conhecimento [...] 

sistemático, que é necessário à formação do professor. É necessário não só a 

questão pedagógica, a forma de ensinar, mas o conteúdo do conhecimento 

que se faz através da pesquisa (Sujeito 55 - DE/Ciências Humanas). 

Na mesma direção, o Sujeito 56 (DE/Ciências Humanas) defende que “[...] pra ensinar 

você precisa pesquisar minimamente, não dá só pra ensinar no sentido de que vai repassar, 

sem um estudo mais demorado”. Assim também pronuncia-se o Sujeito 57, ao dar sua visão 

sobre o valor da pesquisa para o professor em formação: 

A ideia é puramente mesmo teórico-metodológica, não é prática fora da 

universidade, no sentido de que o aluno tem que ter contato, por exemplo, 

tem que ter contato com a realidade, sendo, quando digo realidade, não só 

realidade social, mas do objeto a pesquisar. Tanto faz ciências sociais como 

ciências humanas ou como ciências da natureza, né, tem que ter interação 

com o objeto de trabalho dele, com o objeto de pesquisa dele. A 

universidade não pode ser vista também como só com... Mesmo o licenciado 

ele não pode ser formado só na perspectiva do professor, ele tem que ser 

também um pesquisador, um produtor de conhecimento, e como pesquisador 

e produtor de conhecimento ele vai ter que ensinar isso também pra o seu 

educando. Então, nesse caso aí, eu acho que ele tem que ter um mínimo de 

interação, tem que ter apoio de laboratório, tem que ter contato com o objeto 

de estudo de sua própria matéria (Sujeito 57 - DE/Ciências Humanas). 

Uma professora da área de Ciências da Natureza e Matemática (Sujeito 73 - DE) 

explica por que dissocia pesquisa de formação de professores, isto é, tendo em vista a 

situação real existente e não o que deveria ser. Respondendo a pergunta sobre que objeto a 

pesquisa deveria se debruçar, mostra sua identificação com a formação específica: 

Sujeito 73 - Pouco associado: pesquisa, porque, geralmente, você fala de 

formação de professores, você não inclui a pesquisa, você inclui o ensino, 

né? Geralmente a pessoa fala: “ah, educação, tá ligada diretamente ao 

ensino”, que, na verdade, não é. Eu vejo assim, formação de professores… 

Ah, é licenciado? É pra isso! Não, nós temos o curso de licenciatura, pelo 

menos... que a gente também pode atuar na área de pesquisa, certo? Por isso 

que eu coloquei pouco associado. 

Pesquisadora - Mas a pesquisa seria, em sua opinião, na biologia ou no 

ensino da biologia? 

Sujeito 73 - Aí seria na biologia em si, tá? Pesquisar com autonomia e a 

capacidade de construir…  

A não identificação de si mesmo como formador de professores manifesta-se também 

na renúncia a se apropriar dos problemas da formação de professores, transferindo para 

outros, “os especialistas”, a competência da discussão. Notamos como, nessa elocução, o 

docente, primeiro, admite que não reflete “muito” sobre o tema; segundo, reconhece a 

existência de disputa, “briga”, entre o CCE e o próprio Centro em torno da questão; terceiro, 
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transfere para outros, “nós, não”, a responsabilidade da reflexão e, por fim, menciona como 

aprendeu a ministrar aulas:  

Eu, na verdade, é assim, eu não reflito muito sobre isso, não, a verdade é 

essa. Por questão de tempo, mil e uma atividades, que às vezes são mais 

prazerosas que saber dessas questões específicas, de como é que nossos 

currículos são montados. [...] Aí você tocou justamente nessa separação, da 

formação pedagógica - especifica que foi justamente a briga do pessoal do 

CCHL dizendo... Resumindo: parecia estar havendo uma ingerência muito 

forte do CCE no CCHL... Sabe, eu fiquei um pouco de fora dessa discussão 

porque eu não queria me precipitar demais, eu realmente não sei. Eu acho 

que se nós estamos formando professores, eu acho que tem que ter pessoas 

que entendem mais da formação de professores do que outros, entendeu? Por 

isso que eles são especialistas, eles refletem sobre essa prática; nós, não. [...] 

Então, assim, eu nunca tinha me questionado, né? Aprendi a dar aula porque 

fui jogado na sala de aula e fecharam a porta [Risos] (Sujeito 58 - 

DE/Ciências Humanas). 

Essas práticas discursivas denunciam uma situação que comporta alguns paradoxos. 

Primeiro, referindo-nos à imagem que produziram na operação de classificar e hierarquizar 

palavras, os sujeitos reproduzem o cisma entre ensino e pesquisa, que está representado no 

mapa SSA (Figura 4) pela dissociação desses elementos, cada qual em uma faceta. 

Evidentemente essa cisão é reproduzida, juntamente com os seus vieses, como aqueles dos 

discursos citados. Podemos observar que o Sujeito 57 (citado anteriormente), no primeiro 

momento, “esquece” que estamos tratando sobre formação de professores da educação básica. 

Sua resposta refere-se inicialmente à própria posição como professor universitário, quando 

afirma que o objeto de trabalho do professor de qualquer área é seu objeto de pesquisa. 

Depois, estende essa plataforma como desejável para o licenciado. De maneira idêntica, a 

entrevistada, também citada anteriormente (Sujeito 73), coloca a questão da pesquisa na 

própria formação, “esquecendo” igualmente a formação dos futuros professores da educação 

básica. Por fim, a fala do Sujeito 58, acima, que diz não refletir sobre a questão, resume bem 

as contradições, reclamando, por exemplo, da ingerência do CCE no Centro onde trabalha, 

mas deixa para os “especialistas” a tarefa de refletir sobre formação de professores. 

O paradoxo se completa na referência à própria posição dos professores no campo 

acadêmico.  Ou seja, trata-se de sujeitos, na maioria, formados para o ensino de alguma 

disciplina do currículo da educação básica, isto é, 86% do subgrupo têm uma licenciatura 

como primeira graduação, a que se acrescentaram os títulos de pós-graduação, sendo que 60% 

do subgrupo obteve seu diploma de licenciado ou de bacharel na própria Ufpi. Na mesma 

esteira de contradições, desdobram-se outros dados: somente 48% dos professores do 

subgrupo pesquisado afirmam participar de um núcleo de pesquisa na Ufpi, 54% do total do 
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subgrupo declaram que a regência de classe é a atividade em que mais despendem tempo de 

trabalho e somente 6% declaram que despendem mais tempo com atividade de pesquisa.  

Apesar de predominantemente licenciados, de se dedicarem muito mais ao ensino do 

que à pesquisa, partilham uma cultura institucional que dá primazia à pesquisa, ao conteúdo 

disciplinar, à formação específica, aos bacharelados. Isso se faz em detrimento do ensino, da 

formação pedagógica, do diálogo interdisciplinar, das licenciaturas, tratadas como cursos de 

menores exigências e de pouco prestígio. O contexto institucional não colabora para que se 

sintam identificados como professores formadores de futuros professores e, menos ainda, com 

a escola de educação básica.  

Ao aderir ao discurso dominante, os sujeitos o reproduzem na sua representação social 

pela pressão da cultura institucional, das políticas para o ensino superior e para a carreira 

docente, fatores que, interiorizados, operam como habitus, isto é, como forças estruturantes 

(que, a seu tempo, foram estruturadas) de práticas e representações sociais.  

Faceta 3 – Elementos Negados 

Passamos agora a analisar a faceta 3, que corresponde aos itens negados no discurso 

dos professores. Percebemos que são itens que sofrem um deslocamento, um afastamento dos 

itens considerados mais relevantes na representação social do subgrupo, que receberam 

menores índices de associação ao objeto da representação social proposto. São os itens: 

identidade, paciência e importante, sendo paciência o menos associado. Embora tenha havido 

sujeitos que deram sentido positivo a paciência, como uma “virtude pedagógica”, um “ato de 

espera ativa”, um sinal de “maturidade”, próprio da postura pedagógica, foi mais afastada da 

relação com o tema formação de professores do que acolhida, como na seguinte fala:   

Isso aqui, as não associadas, parece que somaria traços psicológicos que 

podem muito bem não tê-los e o fato de não tê-los [...] não vai... não vai 

[fazer se] sentir um pesquisador melhor ou pior. [...] Poderia situar em muito 

associado vocação, paciência... Eu acho que é uma maneira muito 

messiânica de encarar o fazer pedagógico que não me agrada. [...] Isso te 

deixa mais perto de tu te considerares o Messias, está mais perto de tu 

fundares uma seita e fazer as pessoas se matarem por ti do que se aproximar 

de Deus. [...] Não tenho obrigação de ter paciência, obrigação de ter 

vocação, não tem obrigação de ter paciência, eu posso ser um cara que 

precise... Posso ser um ótimo professor, preciso tomar antidepressivo, 

preciso tomar calmante, preciso psiquiatra, sou ótimo professor, posso ser 

ótimo, ser humano, tenho regularmente que ir ao psiquiatra e tomar 

medicação todo dia, nada impede! (Sujeito 47- DE/Linguagens).  

Outro professor dá um sentido negativo à noção de identidade, em tom de denúncia 

contra determinados estereótipos da formação de professores:  
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Sabe que eu reflito muito sobre essas coisas: identidade. Que diabo é uma 

identidade? Porque as pessoas dizem “a minha identidade”, que é isso 

mesmo? Eu não sei, aqui é até difícil, formação de professores é muitíssimo 

associado a [...] a identidade? É, eu vou botar, mas ela vai com o sentido 

negativo. Então, assim, a identidade, a formação de professor, em que 

sentido eu estou falando de identidade? A identidade aqui é um conjunto 

de... de estereótipos que eu acho que é repassado no interior dessa formação 

de professores, que vai estar ligado muito, assim, àquele, àquela pessoa 

competente, nós... É aquela pessoa que se traja bem, é aquela pessoa que fala 

educadamente com as pessoas, baixinho, é aquela pessoa que não responde 

ao diretor, é a pessoa que não discute, não bate boca com ninguém, é isso, é 

uma identidade que é repassada assim, nessa formação, pelo menos o que eu 

vivenciei... (Sujeito 54 - DE/Ciências Humanas).  

O conceito de identidade não tem um sentido ou um apelo mais específico para os 

sujeitos do subgrupo, que o associam também a elementos genéricos e difusos, como a 

sociedade, as pessoas, como nestas falas: 

[...] o professor é realmente necessário na sociedade, ele é um elemento de 

construção da sociedade, de formação da identidade das pessoas, a própria 

formação, a palavra identidade remete tanto à formação do professor, como 

pessoa, como profissional, como também à formação de identidade das 

pessoas que formam a sociedade, né? (Sujeito 62 - DE/Ciências da 

Natureza/Mat.).  

No que coloquei aqui, no muitíssimo associado, aspectos relacionados à 

sociedade e à formação como um todo do indivíduo pra o ensino, mas, 

primariamente, vem a questão da vocação do professor, que está relacionada 

à identidade, à sua autonomia na escolha profissional, em relação com essa 

profissão, tá? (Sujeito 66 - DE/Ciências da Natureza/Mat.). 

Tendo em vista as descrições e análises acima, podemos afirmar que a representação 

social sobre o objeto formação de professores, para o subgrupo de docentes das disciplinas de 

formação específica, das licenciaturas da Ufpi, do Campus de Teresina, se configura como 

uma estrutura com três facetas: a faceta Discurso sobre Formação de Professores, a faceta 

Pesquisa na Formação e a faceta Elementos Negados.  

De acordo com teoria das representações sociais e de seus processos geradores, 

podemos afirmar que o subgrupo pesquisado objetiva sua representação social sobre formação 

de professores na palavra conhecimento. Entendemos que tal objetivação está articulada ao 

fato de que o subgrupo de formadores encontra seus valores, interesses e sua identidade não 

no que faz cotidianamente na sua sala de aula, isto é, no ensino, na formação de professores, 

em que investe a maior parte do seu tempo de trabalho e com o qual faz jus ao salário, mas na 

área de conhecimento científico específica a que se vincula, seja pela formação inicial e 

continuada que adquiriu, ou vem adquirindo, seja pelas disciplinas que ministra, pelas 

pesquisas em que se envolve ou, ainda, pela submissão e conformação à força simbólica do 
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discurso circulante acerca do valor da pesquisa, em detrimento do ensino, e da desvalorização 

tácita da formação e da prática pedagógicas no concerto das áreas de conhecimentos ou 

disciplinas do campo acadêmico. 

Onde ancoram tal representação? Em que visões ou em que teorias se enraízam as 

ideias que a sustentam? Entendemos que os sujeitos do subgrupo em análise ancoram sua 

representação social sobre formação de professores, objetivada na palavra conhecimento, na 

visão positivista, tecnicista e disciplinar da ciência, cujo modelo é, ainda, o das ciências 

naturais, em vigor durante os dois últimos séculos. Daí derivam a concepção conteudista do 

ensino, tão recorrente nas elocuções em que utilizam como passar, repassar, transmitir
176

 

conteúdos, e seu corolário, de que ao professor basta dominar o conteúdo. Identificamos no 

subgrupo algumas posições diferentes daquelas da maioria dos sujeitos pesquisados, 

indicando, por certo, que está em curso uma mudança nos processos de ancoragem e 

objetivação da representação social dos sujeitos sobre o objeto formação de professores, 

mediatizada pela introdução de novas concepções sobre ciência, além de outras mediações.  

Quanto ao tema formação de professores, tendemos a considerar que os docentes da 

Dimensão Específica das licenciaturas da Ufpi, como coletivo, sequer tomaram conhecimento 

dos problemas que afligem aquele processo nesses cursos e menos ainda atentaram ao que 

identificamos aqui como a fragmentação da base de formação inicial do professor em duas 

secções que se ignoram, devido à forma naturalizada com que representam seu objeto de 

trabalho. Mesmo aqueles que realizam o esforço de apropriação de novas referências teóricas 

sobre a ciência e sobre a formação docente, bem como os que demonstram sensibilidade para 

as questões da formação de professores parecem não problematizar a fragmentação da 

formação nas licenciaturas como uma prática histórica socialmente produzida, portanto, 

passível de discussão e transformação. 

3.3. Comparação dos subgrupos de formadores de professores 

Conforme lembra Alves-Mazzotti (2005, p. 146), não há sentido, para quem trabalha 

com a teoria das representações sociais, em falar em vieses ou erros de julgamento sobre os 

objetos, cometidos pelos sujeitos. A comparação só é viável e legítima para identificar 

defasagens em relação ao objeto quando temos algum parâmetro com o qual a representação 

identificada pode ser comparada, o que pode ocorrer em três situações: a) quando se trata da 

apreensão de conceitos científicos; b) quando trabalhamos com grupos que se relacionam 
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Ver falas dos Sujeitos 32, 56, 61, 63, no tópico 3.2.4 e do Sujeito 78, no tópico 3.3.1. 
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diferentemente com o objeto; c) por fim, quando se investiga a representação de uma lei ou 

norma escrita. No caso deste estudo, encontramo-nos na situação b.  

No desenvolvimento dos tópicos anteriores, sobre as Classificações, já nos 

preocupamos em mostrar que há representações (individuais) divergentes do objeto formação 

de professores nos dois subgrupos de formadores analisados, tendo interpretado tais 

construções discursivas como esboços de uma representação científica do objeto. No presente 

tópico, dedicar-nos-emos a observar o aspecto da relação dos sujeitos, por subgrupo 

identificado, com o objeto representacional, primeiro, comparando os subgrupos por meio dos 

itens, para verificar se há diferenças estatisticamente significativas entre eles. Em seguida, 

comparando-os quanto às objetivações e ancoragens das respectivas representações sociais do 

seu objeto de trabalho. Nesse movimento, buscaremos identificar as matrizes culturais, que 

formam habitus e que contribuem para forjar tais representações. Para isso, apesar de 

reconhecermos a existência de todo um conjunto de questões envolvidas que mereceriam 

exame, estreitaremos a análise com vistas aos objetivos almejados, concentrando-nos em dois 

aspectos que julgamos intimamente relacionados à ancoragem da representação social 

identificada de cada subgrupo de participantes deste estudo: os modelos formativos e a 

política de carreira docente. 

3.3.1 Comparação dos subgrupos de formadores por meio dos itens 

Elegemos, desde o início do presente estudo, um critério de divisão do grupo de 

sujeitos desta pesquisa pela sua vinculação a uma das duas Dimensões do processo de 

formação de professores que ocorre nas licenciaturas da Ufpi. Buscaremos evidenciar que há 

diferenças estatisticamente significantes
177

 nos próprios itens do PCM, no sentido e no valor 

que os docentes atribuem a eles, que justificam a divisão do conjunto de sujeitos pelos 

subgrupos propostos.  

Para o desenvolvimento desta parte do trabalho, tomando os itens do PCM, 

procedemos a um levantamento das médias indicadoras da valorização que os sujeitos 

atribuíram aos itens e cruzamos essas médias das categorizações com uma variável externa, a 
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Em ciências sociais, aceita-se que diferenças estatisticamente significativas, isto é, em que existe diferença 

real entre os grupos, não resultando de erro ou acaso, são representadas por: p menor que 0,05, correspondente a 

5% da amostra. Neste estudo, utilizamos o teste de Kruskal-Wallis, teste não-paramétrico para a análise da 

variância de um critério de classificação que pode ser usado para comparar duas ou mais populações quanto à 

tendência central dos dados (WAGNER, MOTTA e DORNELLES, 2004, p. 133, 141). 
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pertença ao subgrupo, O tratamento dos dados com o teste de significância indicou haver 

diferenças no interior do grupo, em alguns itens, como demonstramos na tabela abaixo: 

Tabela 3.7 - Médias, DP e valores de qui-quadrado e p da análise Kruskal-Wallis das 

categorizações dos itens, de acordo com os subgrupos, por Dimensão da formação - 

Classificação Dirigida 

Itens 

Dimensão Kruskal-wallis 

Pedagógica Específica Qui-quadrado 

(x²) 

Asymp. Sig. 

(p) Média DP Média DP 

Aprendizado 4,33 0,47 4,40 0,78 1,260 0,262 

Atitude 3,77 0,81 3,74 0,98 0,009 0,925 

Autonomia 4,03 0,76 3,74 1,06 1,166 0,280 

Capacitação 3,83 1,11 4,62 0,56 10,954 0,001 

Competência 4,30 0,95 4,42 0,70 0,059 0,808 

Compromisso 4,40 0,72 4,34 0,62 0,429 0,513 

Conhecimento 4,60 0,67 4,66 0,62 0,217 0,641 

Construção 3,93 0,90 3,80 1,08 0,192 0,661 

Criatividade 4,10 0,66 3,96 0,83 0,403 0,526 

Dedicação 3,93 0,86 4,28 0,83 3,522 0,061 

Disciplina 3,50 1,04 3,82 1,06 2,388 0,122 

Educação 4,67 0,71 4,56 0,81 0,428 0,513 

Ensino 4,43 0,72 4,50 0,88 0,960 0,327 

Ética 4,30 0,98 4,20 0,92 0,583 0,445 

Formação Específica 4,47 0,77 4,52 0,67 0,034 0,854 

Formação Pedagógica 4,77 0,50 4,62 0,66 0,798 0,372 

Identidade 4,10 1,06 3,52 1,26 4,372 0,037 

Importante 3,53 1,33 3,34 1,40 0,267 0,605 

Motivação 4,03 0,76 4,08 1,00 0,473 0,492 

Paciência 3,03 1,03 3,30 1,18 1,029 0,310 

Pesquisa 4,47 0,68 4,08 0,94 3,165 0,075 

Reflexão 4,67 0,66 4,10 0,97 7,392 0,007 

Responsabilidade Social 4,33 0,84 4,22 0,97 0,084 0,772 

Sociedade 4,20 0,80 3,92 1,10 0,836 0,361 

Teoria-prática 4,70 0,53 4,40 0,75 3,319 0,068 

Vocação 3,03 1,52 3,74 1,17 4,089 0,043 
Fonte: Protocolo do PCM 

Constatamos na tabela que há diferenças estatisticamente significativas entre os 

docentes da Dimensão Pedagógica e os docentes da Dimensão Específica da formação nas 

licenciaturas, nas categorizações dos itens: capacitação, vocação, identidade e reflexão, os 

dois primeiros com médias de associação mais altas no subgrupo da Dimensão Específica e os 

dois últimos com médias mais altas no da Dimensão Pedagógica.  

As avaliações em relação aos itens, que mostram os subgrupos estatisticamente 

diferentes entre si, denunciam as diferentes posições que ocupam no subcampo da formação 

de professores e permitem relacioná-las ao conteúdo da representação social objetivada de 

cada subgrupo. Capacitação e vocação, mais valorizados pelo subgrupo da Dimensão 

Específica, são termos compatíveis com a palavra conhecimento com a qual objetivam sua 

representação social sobre formação de professores, enquanto identidade e reflexão, mais 
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valorizados pelos formadores da Dimensão Pedagógica, compatibilizam-se melhor com a 

expressão formação pedagógica com que objetivam o mesmo objeto representacional.  

Capacitação e vocação são signos positivos compartilhados pelo conjunto do 

subgrupo encarregado da formação específica, pois, afinal, a capacitação é um processo de 

aquisição de conhecimento, o objeto tangível com que representam a formação de professores, 

e a vocação docente é um requisito para sua transmissão. A seleção desses referentes, para 

traduzir o subgrupo, encontra sua inteligibilidade na tradição que tem presidido a formação e 

a prática dos docentes, na lógica disciplinar, conteudista, que só concebe o ensino como 

transmissão. Lembrando o que afirmam um entrevistado da área de Ciências da Natureza e 

Matemática (Sujeito 78 - DE): “[...] se você sabe e tem esforço, você consegue transmitir 

algo; se você não sabe, você não consegue transmitir [...]” e uma entrevistada da área de 

Linguagens: (Sujeito 46 - DE): “[...] a gente descobre o que a gente quer ensinar antes de 

saber que realmente a gente quer ensinar”, compreendemos os alinhamentos que realizam os 

professores do subgrupo entre as palavras conhecimento, capacitação e vocação, que, 

implicitamente, remetem a determinado conteúdo disciplinar e a suas condições de aquisição 

e desenvolvimento.  

Opostamente, subgrupo da Dimensão Pedagógica nega valor positivo às palavras 

valorizadas pelo primeiro. Como mostramos antes, um entrevistado colocou a palavra 

capacitação “no lixo” e a recepção do item vocação se deu sob forma bastante crítica. O 

subgrupo da formação pedagógica afirma-se nas noções de identidade e reflexão, que se 

alinham mais docilmente com formação pedagógica, a forma pela qual o subgrupo dá 

substância ao objeto formação de professores. São como que afirmações da própria 

existência, da diferença que o especifica e do que denuncia como carência a ser suprida no 

subcampo em análise. Homologamente ao que representa vocação, no subgrupo anterior, 

reflexão é valorizada positivamente, nesse subgrupo, como o processo que possibilita a 

aquisição e construção da identidade propriamente pedagógica do professor. 

  Merece atenção o tratamento dispensado à palavra vocação. No subgrupo da 

Dimensão Pedagógica prevaleceu uma valorização com sinal negativo e, no subgrupo da 

Dimensão Específica, houve uma valorização positiva, embora tenha sido mantida a certa 

distância das palavras centrais dos mapas que obtivemos da citada representação (ver os pares 

de Figuras 1-2 e Figuras 3-4).  

Nos mapas das Figuras 1 e 2, as associações de palavras do PCM, livremente 

arranjadas pelos sujeitos da Dimensão Pedagógica, de acordo com as suas justificativas em 
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torno dessas associações, o item vocação foi encaixado na região que denominamos 

Condições Subjetivas do Ser Professor, ao lado de itens como paciência, identidade, 

dedicação etc. Nos dois mapas desse subgrupo (Figuras 1 e 2) vocação aparece distanciada de 

todas as outras, inclusive das palavras da própria faceta a que pertence. A posição desse item, 

evidenciada na primeira classificação, se confirma na segunda.  

Trata-se de elemento que pertence efetivamente à subjetividade dos docentes, mas, no 

entender dos sujeitos responsáveis pela formação pedagógica nas licenciaturas, a partir da 

posição que ocupam no campo acadêmico e no subcampo em estudo, adquire certa 

irrelevância em relação aos itens das outras facetas e um sentido negativo que se justifica pela 

condição de gênero da maioria dos respondentes, que é de mulheres, as quais não ignoram a 

relação da idéia de vocação com a questão da dupla desvalorização social da profissão de 

professor e do trabalho (do magistério) feminino. Pela disposição das outras facetas da Figura 

2, entendemos que esses docentes apostam na profissionalização como remédio contra a 

desvalorização social do professor e a discriminação de gênero. A profissionalização aparece, 

então, como um antídoto, como algo contraposto a vocação, bem como aos demais itens da 

faceta Condições Subjetivas do Ser Professor – paciência, disciplina, capacitação e 

importante. 

A desvalorização dos elementos dessa faceta da representação social em análise deve-

se, também, ao fato de que os docentes dessa Dimensão não ignoram as dificuldades 

epistemológicas do conhecimento pedagógico para “provar” seu valor como “ciência”, nos 

termos da classificação prevalecente no campo acadêmico, imposta como legítima pela 

cultura universitária, na qual as ciências exatas são dominantes. Uma faceta da representação 

social sobre formação de professores com aquelas palavras, que remetem à subjetividade, não 

corresponderia propriamente ao ideal propugnado de cientificidade, daí serem negadas ou 

minimizadas em sua relevância para o profissional docente.  

No subgrupo da Dimensão Pedagógica, a noção de vocação, junto com os outros itens  

da faceta a que pertence, avaliadas como de pouca importância e quase sempre com carga 

negativa perante o objeto formação de professores, como sublinhamos, é concebida como um 

equívoco, com destaque para a rejeição enfática com que a recebeu, principalmente, o núcleo 

de professores que identificamos como de Psicologia/Pedagogia, o qual reúne docentes de 

várias disciplinas de Psicologia e das clássicas disciplinas pedagógicas que têm lugar nos 

cursos de licenciatura específica, como Didática e Metodologia. Vocação (e outras palavras 

da faceta) é, assim, ou redefinida pela declaração daquilo que ela não é, ou posta em 
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contraposição aos elementos avaliados como positivos da faceta Formação Profissional, como 

nas seguintes justificativas, emitidas durante a aplicação do PCM:  

Vocação pra mim, não é, por exemplo, quando se fala no trabalho do 

professor, não é vocação enquanto sacerdócio. É uma profissão e essa 

profissão exige o quê? Vocação... Se você tem essa vocação, tem 

compromisso, você tem dedicação por aquilo em que trabalha e você se 

identifica com o profissional que você é (Sujeito 8 - 

DP/Psicologia/Pedagogia).  
 

Vocação, muito menos, eu acho que a gente vai aprendendo ser professor da 

mesma forma que a gente aprende a ser médico, aprende a ser mãe, aprende 

a ser amiga. Eu acho que ser professor é um aprendizado. Eu combato 

veementemente essa história dessa vocação (Sujeito 20 - 

DP/Psicologia/Pedagogia). 

Essas noções, que contrapõem vocação à profissionalização – vocação, no sentido 

tradicional de “chamado” para o cumprimento de uma “missão”, e a que corrige seu sentido 

para o de construção ético-social –, estão ancoradas nas lutas do magistério feminino no 

Brasil, no século XX, contra as associações historicamente feitas com a situação de 

subordinação da mulher-mãe-professora no campo social, que serviu como justificativa para a 

depreciação salarial e social da profissão docente, especialmente do magistério primário. A 

identidade de gênero dos sujeitos da Dimensão Pedagógica da formação nas licenciaturas, 

portanto, é um marcador importante na configuração da representação social aqui pesquisada. 

Entre os sujeitos da Dimensão Específica das licenciaturas, cuja experiência docente 

ocorre mais nos outros níveis de escolaridade, não constatamos as mesmas reações à palavra 

vocação. Verificamos, até, uma conotação positiva dessa palavra nas construções discursivas 

dos professores, que a classificaram como um dos componentes de sua noção de formação de 

professores, nem tão central, nem tão descartável, reconhecendo, neles mesmos, como vimos 

através do questionário, os efeitos de uma aspiração, ou de uma vocação para a docência. Tal 

diferença, em relação ao subgrupo anteriormente citado, tem a ver com o fato de que os 

habitus não se instalam em estado puro nos indivíduos, mas fundem-se a outros, forjados de 

acordo com as variações nas trajetórias dos indivíduos, que têm suas filiações simultâneas a 

outros grupos sociais, como acontece nas sociedades complexas (DOMINGOS SOBRINHO, 

2003b, p. 513). No caso em análise, devemos considerar que os sujeitos das duas Dimensões 

da formação nas licenciaturas são detentores de habitus disciplinares do próprio subcampo 

específico em que realizaram sua graduação (como bacharel ou licenciado) que se vão 

amalgamando aos habitus docentes do campo e do subcampo onde exercem sua prática.  
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Nesse mesmo sentido, creditamos, ainda, as distintas reações que constatamos ao 

termo vocação das mulheres do subgrupo da Dimensão Pedagógica em relação às das 

mulheres do subgrupo da Dimensão Específica, no qual são 44%, ao fato de que estas, como 

docentes de disciplinas específicas tradicionais, reconhecidas, com seu lugar razoavelmente 

circunscrito e legitimado pelos outros subcampos disciplinares, são portadoras do ethos 

dominante do subcampo específico, embora esteja presente de forma subsumida e 

subordinada, o ethos do subcampo da formação de professores, enquanto inexiste sequer um 

traço explícito do ethos de gênero, nas duas classificações e respectivas explicações feitas 

pelas mulheres desse subgrupo.   

No mapa da Classificação Livre dos sujeitos da Dimensão Específica das licenciaturas, 

o termo vocação aparece na região que denominamos de Dimensão Complementar da 

Docência, junto com itens como identidade, paciência, formação pedagógica (Figura 3). 

Nessa região estão os elementos que não foram considerados centrais ou fundamentais na 

representação social sobre formação de professores construída pelo subgrupo. Tal posição se 

manifesta tanto no primeiro mapa, resultante da Classificação Livre, ou seja, sem conhecer o 

objeto de representação social investigado, quanto no segundo (Figura 4), fruto da 

Classificação Dirigida, quando é apresentado o tema formação de professores. Nesta, vocação 

é absorvida como subfaceta da faceta que denominamos Discurso sobre a Formação de 

Professores, em posição mais distante dos elementos centrais do mapa, mas ainda fazendo 

parte da mencionada faceta, possivelmente porque corresponde à própria experiência do 

subgrupo, evidentemente não-problematizada, cujos sujeitos justificam para si, sem 

dificuldades de articular discursivamente seu senso comum, a própria “escolha” profissional, 

como mostramos no seguinte diálogo do Sujeito 60 (DE/Ciências Humanas) com a 

pesquisadora, em que é explicitada a valoração positiva dada a vocação, vista inclusive, como 

pré-condição de acúmulo de capital simbólico – reconhecimento, posição, sucesso – no 

campo profissional:  

Sujeito 60 - Vocação que eu falo é no sentido de você se dedicar realmente, 

ter aquela, ter feito a opção pela profissão. Fazer a profissão por gostar, 

saber das implicações que a profissão tem e você realmente ter a vocação.  

Pesquisadora - Você está tomando vocação como aquilo do qual você 

gosta? 

Sujeito 60 - Do qual você gosta e gostando daquilo, evidentemente, você 

terá possibilidades de se tornar um profissional mais respeitado e com isso 

um profissional que vai conseguir espaço dentro da sua área de atuação. 

Vocação no sentido de você desempenhar a profissão porque realmente você 

tem aptidão por aquilo lá, e é isso, também, a dedicação. 
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Justificam-se, assim, as escolhas dos dois subgrupos, a partir dos seus habitus 

disciplinares no campo e subcampo acadêmicos, que se interpenetram com os habitus 

docentes, amálgama de tradições e pressupostos compartilhados, invisíveis e não 

questionados, como diz Bourdieu (2004c), ratificando o que já havíamos detectado nas 

práticas discursivas dos entrevistados, expostas nos tópicos sobre os exercícios de 

classificação. 

Nos limites dos objetivos deste trabalho, devemos nos concentrar, agora, na 

compreensão dos processos formadores da representação social sob análise, a ser contemplada 

no próximo tópico. 

3.3.2 Os processos formadores da representação social sobre o objeto formação de 

professores dos subgrupos: a objetivação  

Vimos que o subgrupo de professores da Dimensão Pedagógica das licenciaturas 

objetiva formação de professores como formação pedagógica e o subgrupo da Dimensão 

Específica, dos mesmos cursos, objetiva a mesma formação como conhecimento. O que 

significam essas representações e de onde vêm? É o que esperamos compreender nos dois 

últimos tópicos. 

Moscovici distingue o conceito de representação, utilizado na psicologia clássica, do 

conceito de representação social, que ele desenvolve para estudar o modo como as teorias 

científicas são absorvidas pela sociedade moderna e contemporânea. Trata-se de “[...] uma 

modalidade de conhecimento particular, que tem por função a elaboração de comportamentos 

e comunicação entre indivíduos” (1978, p. 26)
178

. A entrada das teorias científicas no 

“laboratório da sociedade”, afirma o autor, implica descontinuidade, ruptura, verificando-se 

nas teorias científicas uma perda do predomínio da lógica e da razão e uma aquisição de “um 

novo status epistemológico, sob a forma de representações sociais”, condição necessária para 

o ingresso e circulação do conhecimento científico na sociedade (1978, p. 26). Distinguindo 

as representações sociais de outras formas de conhecimento
179

, Moscovici destaca sua 

                                                 
178

Os pesquisadores de representações sociais costumam precisar mais o conceito de Moscovici com o auxílio de 

Denise Jodelet, para quem uma caracterização de representação social que tem apoio na comunidade científica é: 

“[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 22). 

179
Segundo Moscovici, “[...] temos que encarar a representação social tanto na medida em que ela possui uma 

contextura psicológica autônoma como na medida em que é própria de nossa sociedade e de nossa cultura” 

(1978, p. 45). 
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especificidade afirmando seu poder criador de realidade, contra os reducionismos que as 

tratam como meros simulacros, reproduções do real (1978, p. 26).  

Conexo a esse, outro sinal de sua especificidade está na afirmação segundo a qual “[...] 

uma representação é sempre uma representação de alguém, tanto quanto de alguma coisa” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 27), concepção em que está implícita uma visão da natureza da 

relação sujeito-objeto de conhecimento, no processo de constituição das representações 

sociais. Assim, nessa relação, o sujeito tem papel ativo, criativo no ato representacional e o 

objeto é concebido como um “prolongamento do comportamento” do sujeito: 

[...] não existe um corte dado entre o universo exterior e o universo do 

indivíduo (ou do grupo), que o sujeito e o objeto não são absolutamente 

heterogêneos em seu campo comum. O objeto está inscrito num contexto 

ativo, dinâmico, pois que é parcialmente concebido pela pessoa ou a 

coletividade como prolongamento de seu comportamento e só existe para 

eles enquanto função dos meios e métodos que permitem conhecê-los 

(MOSCOVICI, 1978, p. 48). 

Retomando então a análise, consideramos que, entre as falas dos sujeitos formadores 

de professores, que traduzem e manifestam suas concepções e práticas de formação de 

professores, e as teorias educacionais, que descrevem e explicam tais concepções e práticas, 

constituintes do subcampo da formação de professores e nele constituídas, teorias essas que 

historicamente acompanharam a formalização da ação educativa nas sociedades, existe uma 

distância, um espaço que seria ocupado pela representação social dessas teorias. Isso significa 

admitir que, entre as teorias e sua aplicação, não há uma ligação direta, e sim mediações, 

camadas intervenientes constituídas pelo tipo de relações sociais vigentes, por crenças, 

opiniões, representações, que, de um lado, afetam a vida dos indivíduos e grupos, guiam sua 

prática social e, de outro, são capazes de produzir releituras, ressignificações, distorções que 

importam em descontinuidades e diferenças em relação às explicações científicas e filosóficas 

originais, descontinuidades e diferenças essas que se vinculam às condições sociais, políticas, 

culturais dos sujeitos, que vimos demonstrando ao buscar apreender seus habitus, os 

mediadores dessas condições. 

Caracterizando a natureza e função das representações sociais, Jodelet define sua 

condição de “saber prático ligando um sujeito a um objeto” como o “esquema de base” em 

que se juntam as mais variadas perspectivas teóricas sobre elas, esclarecendo adiante:  

[...] qualificar esse saber de prático se refere à experiência a partir da qual ele 

é produzido, aos contextos e condições em que ele o é, sobretudo ao fato de 

que a representação serve para agir sobre o mundo e o outro, o que 

desemboca em suas funções e eficácias sociais (JODELET, 2001, p. 27- 28). 
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Diante dessas características e funções das representações sociais, importa fixar que, 

mesmo no contexto de trabalho dos sujeitos da pesquisa, detentores de alta escolaridade, 

frequentemente pesquisadores destacados em suas áreas de especialização, portanto, 

conhecedores dos interstícios da ciência e de seus métodos de produção e difusão, de seus 

limites, permanecem influenciados pelo senso comum, por seus esquemas de percepção e 

ação, estruturados por seus habitus docentes, no tocante às concepções que carregam sobre 

formação de professores, que, a seu tempo, orientarão suas  práticas docentes
180

.  

Para explicar como concebe as representações sociais e seu processo de formação, 

Moscovici retoma o funcionamento do pensamento em ação, lembrando que, na Psicologia 

clássica, a representação se situa entre o conceito e a percepção, isto é, entre uma instância 

psíquica de ordem intelectual e uma instância psíquica de ordem sensorial, como uma 

mediação ou uma terceira instância, de natureza mista, cujas propriedades permitem transitar 

de uma instância a outra. Todavia, para esse teórico, é diferente o papel da representação, não 

se trata de uma passagem, mas de “[...] um processo que torna o conceito e a percepção de 

certo modo intercambiáveis, uma vez que se engendram reciprocamente” (1978, p. 57). Dessa 

forma, Moscovici descreve as complexas relações e tensões implicadas na representação: 

Um de seus aspectos, o perceptivo, implica a presença do objeto; o outro, o 

espírito conceptual, a sua ausência. Do ponto de vista do conceito, a 

presença do objeto, inclusive a sua própria existência, é inútil; do ponto de 

vista da percepção, a presença do objeto, inclusive a sua inexistência são 

uma impossibilidade. A representação mantém essa oposição e desenvolve-

se a partir dela; ela re-presenta um ser, uma qualidade, à consciência, quer 

dizer, presente uma vez mais, atualiza esse ser ou essa qualidade, apesar de 

sua ausência ou até de sua eventual inexistência. Ao mesmo tempo, 

distancia-os suficientemente de seu contexto material para que o conceito 

possa intervir e modelá-los a seu jeito. Portanto, de um lado, a representação 

segue a esteira de um pensamento conceptual, pois que a condição de seu 

aparecimento é uma supressão do objeto ou da entidade concreta; mas, por 

outro lado, essa supressão não pode ser total, e a exemplo da atividade 

perceptiva, a representação deve recuperar esse objeto ou essa entidade, e 

torná-los “tangíveis”. Do conceito, ela retém o poder de organizar, de unir, 

de filtrar o que vai ser reintroduzido e reaprendido no domínio sensorial. Da 

percepção, ela conserva a aptidão para percorrer e registrar o inorganizado, o 

não-formado, o descontínuo (MOSCOVICI, 1978, p. 57). 

 Nesse trecho da obra de Moscovici está esboçada a dinâmica de geração e 

funcionamento das representações sociais, com seus dois processos constituintes, mutuamente 

complementares, a objetivação e a ancoragem. Pelo primeiro, se cria para o sujeito uma 
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Não temos a pretensão de inferir sobre as práticas de formação dos sujeitos a partir de sua representação social 

sobre formação de professores; apenas devemos reconhecer que existem relações dialéticas entre esses dois 

níveis, sem ignorar as mediações entre eles. 
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realidade, transformando em simples o que é complexo e difícil; pelo segundo, é atribuído 

significado a essa realidade, transformando o estranho, o desconhecido em familiar, de modo 

a integrar a novidade do objeto representacional na vida do sujeito. Esses processos “[...] 

indicam a maneira como o social transforma um conhecimento em representação e como esta 

representação transforma o social” (JODELET, 1992 apud CHAMON, 2007, p. 38), 

possibilitando que as representações sociais cumpram a função de integrar o novo, o 

inesperado, o inexplicável, nas palavras de Chamon (2007, p. 38).  

Pela objetivação, o sujeito que representa torna concreto o que é abstrato, dá 

substância à palavra, transforma o conceitual no percebido, isto é, em objeto tangível. Este é 

simplificado como imagem e esta, como tal, é uma distorção do conceito de onde se origina. É 

próprio da objetivação gerar a opacidade da representação para si mesma, pois ela não se 

reconhece como representação, mas como verdade, afirma Chamon (2007, p. 38), citando 

Rouquette. Uma de suas funções é facilitar a comunicação, ainda que ao preço da dissociação 

do objeto de representação, em relação ao quadro científico ou ideológico em que esse objeto 

se gestou; outra função, ligada à anterior, mas que a essa autora parece ainda mais 

fundamental, é a de “caracterizar uma inscrição psicossocial”, ou seja, o objeto apropriado 

pelo grupo não se distingue de sua representação: “Não existe o sentimento de arbitrário ou 

relativo com respeito à representação do objeto. A imagem torna-se objeto” (CHAMON, 

2007, p. 38). 

 A ancoragem refere-se ao enraizamento social da representação e sua função é realizar 

a integração cognitiva do objeto representado em um sistema de pensamento preexistente, de 

modo que os novos elementos de conhecimento são colocados em uma rede de categorias 

mais familiares, para o que os sujeitos se valem de um sistema de classificação coletivamente 

partilhado. De acordo com Chamon, podemos afirmar “[...] que o grupo exprime sua 

identidade a partir do sentido que ele dá à representação” (2007, p. 38). Essa autora distingue 

essas duas vias de formação de representações sociais do seguinte modo:  

[...] um [a objetivação] busca criar verdades óbvias para todos e 

independentes de todo determinismo social e psicológico, enquanto outro, ao 

contrário, refere-se à intervenção de tais determinismos na gênese e 

transformação dessas verdades. O primeiro cria a realidade em si, o segundo 

lhe dá significação (CHAMON, 2007, p. 38). 

 Com esses dois processos, o objeto de representação social adquire estabilidade 

epistemológica, sem significar rigidez e determinação, o que garante a continuidade e 
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evolução da representação, podendo manter suas características básicas (CHAMON, 2007, p. 

38).  

Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, o subgrupo de professores da 

Dimensão Pedagógica objetiva sua representação sobre formação de professores na expressão 

formação pedagógica, e o subgrupo da Dimensão Específica objetiva sua representação sobre 

o mesmo objeto no termo conhecimento. Em ambas as respostas, percebemos sua 

incompletude, a característica de saber fragmentário e parcial que o torna uma representação 

social, contrastável com o rigor e a precisão com que um conhecimento metódico, científico 

ou filosófico, daria ao objeto em análise.  

 Formação pedagógica é o objeto “tangível”, a imagem simplificada e partilhada por 

todos do primeiro subgrupo. Ao ser posta em relevo como imagem e não como conceito, a 

ideia de formação pedagógica é dissociada do quadro das teorias educacionais, de cunho 

filosófico-pedagógico, a que pertence, produzindo a opacidade que obscurece os outros 

elementos constituintes do conceito de formação de professores, deixados em segundo plano. 

Da mesma forma, o segundo subgrupo, ao objetivar formação de professores como 

conhecimento, elege a imagem simplificada e coletivamente aceita com que se identifica. 

Conhecimento é o modo ambíguo, suportável para o subgrupo, de exprimir sua condição de 

professor dividido entre as tarefas acadêmicas de ensinar e de pesquisar, frequentemente 

postas em oposição e desigualmente avaliadas, ainda que nos discursos sejam defendidas 

como tarefas complementares, mutuamente enriquecedoras, uma tão indispensável quanto a 

outra.  

  Em ambas as objetivações, identificamos a sombra dos conflitos de base que se 

instauraram entre os docentes das duas Dimensões da formação de professores nos cursos de 

licenciatura, desde a sua origem. Dessa maneira, a compreensão das objetivações dos 

subgrupos passa pela identificação dos sistemas de pensamento preexistentes em que se 

ancoram, enfim, dos seus enraizamentos sociais, de suas matrizes culturais, depositadas nos 

corpos e nas mentes dos agentes do subcampo como habitus, geradores de representações e 

práticas no subcampo, o que nos conduz ao exame, no próximo tópico, das matrizes culturais 

em que se ancoram as representações sociais dos subgrupos analisados.  
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3.3.3 Os processos formadores da representação social sobre o objeto formação de 

professores dos subgrupos: a ancoragem 

 A identificação das raízes sociais em que se ancoram as objetivações de formação de 

professores passa pela abordagem de duas questões importantes. A primeira aponta para os 

movimentos que se sucedem no campo acadêmico entre suas divisões internas, os subcampos 

disciplinares, dimensões, áreas de conhecimento etc. Nesse caso, contemplamos o subcampo 

da formação de professores e os outros subcampos de disciplinas de formação específica dos 

futuros licenciados, cada qual com seus agentes, instituições, teorias, modelos, disputas, 

capitais específicos, prêmios, censuras, mercado, bem como examinamos o quanto as relações 

entre os diversos subcampos e seus agentes são afetadas pelo sentido de pertencimento a um 

deles, em termos de posições de poder e prestígio para os agentes-professores neles situados. 

Sintetizamos essa problemática na luta entre os modelos formativos, que focalizaremos à 

frente. A questão seguinte remete a uma reflexão sobre o quanto a política de carreira definida 

para o professor universitário, privilegiando a pesquisa em detrimento do ensino, tem 

concorrido para a estruturação de determinados habitus docentes cujos efeitos 

representacionais e práticos acabam intervindo na formação de professores nas licenciaturas. 

Essa segunda problemática pode ser resumida como um conflito da carreira docente que opõe 

docência e pesquisa.    

3.3.3.1 A dupla ambiguidade dos modelos formativos 

A primeira questão pode ser melhor analisada se recorrermos à identificação, na 

história da formação de professores, no Brasil, das matrizes culturais acadêmicas de que se 

embebem os habitus docentes e as representações sobre o objeto formação de professores que 

têm primazia no seio da universidade brasileira. Para isso, recorremos às contribuições de 

Saviani (2000; 2008; 2009; 2010), autor que sistematiza a questão da formação de professores 

no ensino superior, mormente, sob o ponto de vista da história da pedagogia no Brasil. 

 A expressão “dupla ambiguidade”, que utilizamos no título deste subtópico, é de sua 

autoria. Saviani emprega-a para caracterizar o papel duplamente ambíguo atribuído à 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras, introduzida no sistema universitário desde o 

Estatuto das Universidades Brasileiras (1931), como unidade encarregada de formar 

professores para os ensinos secundário e normal. A principal missão dessa Faculdade seria 

formar esses professores, mas, ao lado dessa incumbência, cabia-lhe também, como missão, a 

“elevação da cultura geral do povo” através do desenvolvimento do ensino secundário e, 
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segundo a Exposição de Motivos do ministro Francisco Campos, que a idealizou, deveria 

ultrapassar sua “função didática”, direcionando-se “à investigação original e à alta cultura 

literária e científica”. Essa seria a primeira ambiguidade que acompanhou os processos de 

formação de professores na universidade brasileira: entre a formação de caráter profissional e 

a formação para a cultura geral (SAVIANI, 2008, p. 24). 

A segunda ambiguidade, que se encontra na matriz da ideia de formação de 

professores, está entre a formação didático-pedagógica, atribuída àquela Faculdade, por causa 

de sua missão precípua de formar professores, e a formação nos conteúdos do ensino, pois, ao 

mesmo tempo, deveria a referida Faculdade preparar os professores “[...] no domínio das 

matérias que compunham o currículo enciclopédico do ensino médio” (SAVIANI, 2008, p. 

24). Formado nesses dois domínios, o professor estaria apto a resgatar o ensino secundário, 

então, “pobre, ineficiente e muitas vezes nulo”, devido à inexistência de professores “[...] de 

orientação didática segura e com sólidos fundamentos em uma tradição de cultura”, segundo 

Francisco Campos, citado por Saviani (2008, p. 23).  

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras não foi concretizada como concebida, 

mas seus modelos prevaleceram na nova instituição universitária a que foi delegada a missão 

de formar professores, a Faculdade Nacional de Filosofia, unidade da Universidade do Brasil, 

criada em 1939, como modelo para o País. 

As ambiguidades que estão nas raízes do projeto de formação de professores na 

universidade brasileira, apontadas por Saviani, estarão, daí por diante, presentes na 

representação social sobre o objeto formação de professores dos diversos setores e grupos, 

especializados ou não, que têm interesse na questão, representação essa modelada segundo os 

habitus dos agentes em ação no campo acadêmico, nos seus subcampos, dimensões, 

disciplinas ou outras divisões identificadas a que se filiam. 

No que diz respeito às concepções sobre a formação de professores no campo 

acadêmico, no Brasil, as citadas ambiguidades se projetam em uma série de oposições que 

têm estado presentes nas discussões sobre a questão, por exemplo, entre teoria e prática; 

forma e conteúdo; pedagógico e específico; cultura geral e formação profissional, oposições 

essas que guardam relações com outras, como bacharelado e licenciatura e ensino e pesquisa. 

Uma dessas oposições, que se cristalizaram na formação de professores na universidade, está 

expressa nas duas Dimensões da formação de professores nas licenciaturas de que vimos 
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tratando aqui
181

. A primeira corresponde ao que Saviani descreve como “domínio das formas” 

por meio das quais se realiza o processo educativo e a segunda, ao que o autor denomina de 

“domínio dos conteúdos que serão objeto do processo educativo” (2008, p. 155). 

Esses domínios ou aspectos da formação de professores estão na gênese dos dois 

modelos de formação de professores que Saviani identifica na universidade brasileira, a saber, 

o “modelo dos conteúdos culturais-cognitivos” e o “modelo pedagógico-didático” (2008, p. 

155). No primeiro, “[...] a formação de professores esgota-se na cultura geral e no domínio 

específico dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que o professor 

irá lecionar” e, no segundo modelo, contraposto ao anterior, prevalece a ideia de que “[...] a 

formação propriamente dita dos professores só se completa com o efetivo preparo didático-

pedagógico” (2008, p. 8). 

Tais modelos foram postos em contraposição na universidade, de tal modo que se “[...] 

configurou um verdadeiro dilema na história da formação de educadores em nosso país”, diz 

Saviani (2008, p. 155), que seria uma manifestação do dilema teoria-prática, presente em toda 

a trajetória histórica da Pedagogia: “Com efeito, mutatis mutandis, o polo dos conteúdos 

(modelo cultural-cognitivo) corresponderia ao polo teórico; e o polo das formas (modelo 

pedagógico-didático) corresponderia ao polo prático”. E esclarece os termos do dilema: “[...] 

de modo geral, se admite que os dois aspectos devam integrar o processo de formação de 

professores, mas não sabemos como articulá-los nem qual o peso específico que cada um 

deles deve ter no referido processo” (2008, p. 156). As soluções aventadas, seja reconhecendo 

a primazia do primeiro modelo, seja atribuindo a hegemonia ao segundo, têm sido sempre 

“embaraçosas”, pois repõem o dilema, aliás, fazem parte dele
182

. “E desse mal-estar não 

conseguimos nos desvencilhar faz já trinta anos”, comenta o autor, localizando mais 

precisamente a explicitação clara do citado dilema a partir das Indicações
183

 de Valnir Chagas 
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Lembramos que essas Dimensões têm, inclusive, expressão material na estrutura organizacional da 

universidade, já que cada Dimensão, no caso da Ufpi, é desenvolvida separadamente por Centros, 

Departamentos e Cursos independentes entre si, como expusemos no Capítulo 1, e com corpos docentes que 

também atuam independentemente uns dos outros.  

182
Estes são os termos de Saviani: “Em suma, as faculdades de educação reuniriam os especialistas das formas 

abstraídas dos conteúdos, ao passo que os institutos e faculdades correspondentes às disciplinas que compõem os 

currículos escolares reuniriam os especialistas nos conteúdos abstraídos das formas que os veiculam. Nesse 

contexto compreende-se que ambos os caminho desemboquem em saídas embaraçosas, isto é, que não resolvem 

o dilema em que eles próprios se constituem. Isto porque, se na raiz do dilema está a dissociação entre os dois 

aspectos que caracterizam a função docente, se segue que as duas vias propostas constituem os elementos do 

próprio problema cuja solução se busca, não podendo, pois, constituir-se em alternativas para resolvê-lo” 

(SAVIANI, 2008, p. 157). 

183
Saviani refere-se às Indicações CFE 67/75; 68/75; 70/76; 71/76, da autoria do conselheiro Valnir Chagas. 
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ao Conselho Federal de Educação, na década de 1970, e dos movimentos dos educadores pela 

reformulação da formação de professores nos anos 1980. Apesar de haver consenso sobre a 

necessidade de mudança, as propostas surgidas, até agora, para resolver esse dilema, 

continuam problemáticas, diz Saviani, porque esbarram na forma como se organizaram as 

especialidades nas universidades, cuja estrutura dissocia forma e conteúdo do ato educativo, 

“dois aspectos indissociáveis” da função docente (2008, p. 156-157).  

O propósito de identificarmos a ancoragem da representação social sobre o objeto 

formação de professores, dos dois subgrupos pesquisados, impõe-nos olhar para a história da 

formação de professores no contexto brasileiro. Para isso, além do que vimos citando, 

valemo-nos de dois outros trabalhos de Saviani (2000; 2009), nos quais esse autor examina 

aspectos históricos e teóricos da formação de professores. 

No primeiro trabalho (SAVIANI, 2000, p. 115-158), um estudo de educação 

comparada sobre a formação do professor na universidade italiana e na universidade 

brasileira, Saviani procura entender por que, na universidade italiana, o currículo formativo de 

professores da escola secundária é “centrado nos conteúdos culturais-cognitivos”, sendo 

dispensada qualquer preocupação com o preparo pedagógico-didático dos futuros professores. 

Para esse pesquisador, a escola secundária, da qual é parte o ensino médio, na sociedade 

italiana, assim como na sociedade brasileira, definiu-se historicamente como “[...] lugar da 

distinção de classe cujo papel é garantir aos membros da elite o domínio daqueles conteúdos 

que a distinguem do povo-massa”. Nesse modelo de formação, baseado nos conteúdos 

culturais-cognitivos, esses conteúdos são considerados “[...] formativos em si mesmos, não 

deixando margem a veleidades pedagógicas” (2000, p. 136). 

Contrastando com esse modelo, que favoreceria o elitismo, o modelo pedagógico- 

didático seria antielitista. Conforme Saviani, 

[...] o modelo didático-pedagógico pressupõe, desde Comenius, que todo e 

qualquer conteúdo, quando considerado adequadamente à vista das 

condições do ser que aprende, é suscetível de ser ensinado a todos os 

membros da espécie humana. Tal modelo é, por excelência, anti-elitista 

(2000, p. 136). 

Em auxílio ao seu argumento sobre o elitismo original do ensino secundário, Saviani 

lembra que, ao contrário do raciocínio, baseado no senso comum, de que o sistema de ensino 

começou com o primário e foi se elevando até o superior, foi o contrário que ocorreu. 

Primeiro, surgiram as universidades, na idade média, em seguida, as escolas secundárias, nos 

séculos XVI e XVII. Somente no século XIX, foram organizadas as escolas primárias, de 
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modo que, “[...] nos umbrais do século XIX, o sistema de ensino se assemelhava a um edifício 

suspenso no ar, uma vez que possuía os andares superiores, mas não tinha o andar térreo” 

(2000, p. 150). Até então, o aprendizado necessário para acessar o que correspondia à escola 

secundária era garantido pela família, por meio dos pais ou dos preceptores privados. Desse 

modo, naquela escola secundária não havia a preocupação com os aspectos didático-

pedagógicos do processo, uma vez que as condições de iniciação estavam supridas. Também 

assim, o problema da formação do professor do ensino secundário (e de todos os outros 

níveis) somente se coloca após a implantação dos sistemas nacionais de ensino, pensando-se 

em uma escola para todos (2000, p. 151-152).  

Com base nessa visão histórica, o autor sustenta a ideia de que o caráter elitista que 

caracterizou o ensino secundário é uma “[...] possível explicação para a despreocupação com 

a questão pedagógico-didática”. Porém, na medida em que ocorre a expansão das escolas de 

ensino médio, “[...] o problema didático-pedagógico passa a se por aí também” (2000. p.151). 

No outro texto, Saviani (2009) retoma o tema dos modelos formativos do professor, 

esclarecendo outros aspectos históricos e teóricos da questão. Considerando a formação do 

professor em nível superior, no Brasil, o autor explica que essa formação teve sua base 

construída com a incorporação, nos anos 1930, dos institutos de educação pelas 

universidades
184

. A criação dos institutos de educação havia aberto uma nova fase na 

formação de professores, tendo em vista a intenção de promover neles o “[...] cultivo da 

educação, encarada não apenas como objeto de ensino, mas também da pesquisa”
185

, 

diferentemente do padrão dominante das escolas normais de então, centrado no domínio dos 

conhecimentos a serem transmitidos. Coerente com a concepção da Pedagogia como 

disciplina científica, de natureza teórico-prática, patrocinada, então, pela filosofia educacional 

da Escola Nova, fazia parte do currículo dos primeiros institutos de educação a Prática de 

Ensino, como um dos aspectos desenvolvidos dentro da disciplina Introdução ao Ensino. Tal 

                                                 
184

Conforme Saviani: “Os Institutos de Educação do Distrito Federal e de São Paulo foram ambos elevados ao 

nível universitário, tornando-se a base dos estudos superiores de educação: o Instituto de Educação paulista foi 

incorporado à Universidade de São Paulo, fundada em 1934 e o Instituto de Educação do Rio de Janeiro foi 

incorporado à Universidade do Distrito Federal, criada em 1935. E foi sobre essa base que se organizaram os 

Cursos de Formação de Professores para as escolas secundárias, generalizados para todo o país a partir do 

Decreto-Lei n. l.190, de 04 de abril de 1939 que deu organização definitiva à Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil. Sendo esta instituição considerada referência para as demais escolas de nível superior, o 

paradigma resultante do Decreto-Lei 1.190 se estendeu para todo o país compondo o modelo que ficou 

conhecido como „esquema 3+1‟ adotado na organização dos Cursos de Licenciatura e de Pedagogia” (SAVIANI, 

2009, p. 146). 

185
O autor comenta: “[...] percebe-se que os institutos de educação foram pensados e organizados de maneira a 

incorporar as exigências da pedagogia, que buscava se firmar como um conhecimento de caráter científico” 

(SAVIANI, 2009, p. 146). 
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Prática de Ensino contava com uma estrutura de escolas onde os futuros professores poderiam 

realizar experimentações como parte de sua formação docente, que pretendia, assim, garantir 

sua base científica.  

No nível superior, generalizou-se esse modelo de formação de professores, via 

absorção dos institutos, porém, esclarece Saviani, ele “[...] perdeu sua referência de origem, 

cujo suporte eram as escolas experimentais às quais competia fornecer uma base de pesquisa 

que pretendia dar caráter científico aos processos formativos” (2009, p. 146). As licenciaturas 

implantadas, então definidas pelo padrão da Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade 

do Brasil, assim como os cursos normais e o de Pedagogia, tiveram a formação centrada no 

aspecto profissional, que seria garantido pelas disciplinas a serem cursadas, “dispensada a 

exigência de escolas-laboratório”, explica o autor, para, afinal, concluir, relativamente aos 

cursos de licenciatura, que estes acabaram “[...] fortemente marcados pelos conteúdos 

culturais-cognitivos, relegando o aspecto pedagógico-didático a um apêndice de menor 

importância [...], encarado como mera exigência formal para a obtenção do registro 

profissional de professor (2009, p. 147). 

Neste ponto, convém focalizarmos a articulação entre os modelos de formação de 

professores com os modelos de universidade que têm tido expressão na universidade 

brasileira. Em seu estudo comparativo, Saviani (2000)  reconhece alguma influência do 

modelo anglo-saxônico
186

, contudo, entende ter prevalecido no Brasil, como na Itália, o 
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Segundo Saviani, “[...] podemos identificar três modelos clássicos de universidade, a saber, o modelo 

napoleônico, o modelo anglo-saxônico e o modelo prussiano. Este último teve sua configuração definida com a 

fundação da Universidade de Berlim por Humboldt, em 1810. A origem desses modelos se assenta nos 

elementos básicos constitutivos das universidades contemporâneas: o Estado, a sociedade civil e a autonomia da 

comunidade interna à instituição. Esses elementos nunca aparecem de forma isolada. Conforme prevaleça um ou 

outro, tem-se um diferente modelo institucional. A prevalência do Estado dá origem ao modelo napoleônico; 

prevalecendo a sociedade civil tem-se o modelo anglo-saxônico; e sobre a autonomia da comunidade acadêmica 

se funda o modelo prussiano [...]  

No Brasil, [...] até a Constituição de 1988 prevaleceu o modelo napoleônico caracterizado pela forte presença do 

Estado na organização e regulação do ensino superior, em especial no caso das universidades. A partir da década 

de 1980 começou a se manifestar uma tendência a alterar esse modelo [...] Esse deslocamento tem origem na 

distinção entre universidades de pesquisa e universidades de ensino introduzida em 1986 pelo GERES (Grupo 

Executivo para a Reformulação do Ensino Superior) criado pelo então Ministro da Educação, Marco Maciel. [...] 

na gestão de Paulo Renato Souza à frente do MEC, foi assumida como idéia-força da política a ser implementada 

relativamente ao ensino superior. Tal orientação acabou sendo consagrada no Decreto 2.306, de 19 de agosto de 

1997 que regulamentou o sistema federal de ensino em consonância com a nova LDB. Esse decreto introduz, na 

classificação acadêmica das instituições de ensino superior, a distinção entre universidades e centros 

universitários. Em verdade, os centros universitários são um eufemismo das universidades de ensino, [...] de 

segunda classe, que não necessita desenvolver pesquisa, enquanto alternativa para viabilizar a expansão, e, por 

consequência, a „democratização‟ da universidade a baixo custo, em contraposição a um pequeno número de 

centros de excelência, isto é, as universidades de pesquisa que concentrariam o grosso dos investimentos 

públicos, acentuando o seu caráter elitista. Por esse caminho o modelo napoleônico, que marcou fortemente a 

organização da universidade no Brasil, vem sendo reajustado pela incorporação de elementos do modelo anglo-
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modelo napoleônico, ressaltando, porém, alguns traços distintivos da universidade brasileira e 

dos seus professores: 

Na universidade brasileira, apesar de uma certa influência no plano 

organizacional do modelo anglo-saxônico pela via dos Estados Unidos, 

prevalece, como na Itália, o modelo napoleônico. E também aí 

tradicionalmente se tem emprestado à escola secundária o papel de distinção 

de classe. Em consequência, não deixa de estar presente também no ethos 

dos professores universitários brasileiros uma certa depreciação do aspecto 

pedagógico. 

Entretanto, seja pela influência anglo-saxônica, seja porque as desigualdades 

extremas obrigam a uma maior sensibilidade para o aspecto educativo, no 

Brasil o modelo pedagógico-didático conseguiu abrir espaços na organização 

dos currículos formativos, tornando-se, pela via legal e também por 

iniciativas autônomas de algumas universidades que ampliam os requisitos 

legais, um componente obrigatório na formação dos professores secundários 

(SAVIANI, 2000, p.137).  

Sob o predomínio do modelo napoleônico, cuja orientação pragmática contempla o 

preparo do profissional para o mercado e para o serviço ao Estado, como destacamos no 

Capítulo 1, quando buscamos caracterizar a Ufpi como uma instituição que tem fortes traços 

desse modelo, mesmo que haja uma “[...] aparência de caótica diversidade, as universidades  

tendem, por indução do Estado, a se unificar estruturalmente sob um ordenamento comum e 

com os mesmos currículos formativos” (2009, p. 149).  Nesse modelo, o currículo formativo 

de professores secundários dominante é baseado nos conteúdos culturais-cognitivos, não 

havendo preocupação com a formação pedagógica do professor, o que Saviani explica 

reafirmando sua concepção de que, “[...] sob a hegemonia de uma elite de corte liberal-

burguês, a escola secundária foi definida como o lugar da distinção de classe, cujo papel é 

garantir aos membros da elite o domínio daqueles conteúdos que a distinguem do povo-

massa” (2009, p. 149).  

Sob a perspectiva da pedagogia universitária, Maria Isabel da Cunha entende que o 

professor universitário (ao que acrescentaríamos: desse modelo napoleônico), “[...] se 

constituiu, historicamente, tendo como base a profissão paralela que exerce ou exercia no 

mundo do trabalho. A ideia de que quem sabe fazer sabe ensinar deu sustentação à lógica do 

recrutamento dos docentes do ensino superior” (2010, p. 26). Como consequência dessa 

concepção, que levou as instituições universitárias a recrutar seus professores entre os 

profissionais bem sucedidos no exercício profissional, conforme destaca Masetto, ensinar era 

                                                                                                                                                         
saxônico em sua versão norte-americana. Nesse modelo a prevalência da sociedade civil enseja um maior 

estreitamento dos laços da universidade com as demandas do mercado” (2010, p. 10-11). 
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sinônimo de “[...] ministrar grandes aulas expositivas ou palestras sobre um determinado 

assunto dominado pelo conferencista, mostrar, na prática, como se fazia [...]” (1998, p.11).  

Adotando um enfoque epistemológico, Maria Isabel da Cunha acrescenta, àquela 

tradição da universidade, outra, que consiste em ancorar a docência universitária “[...] na 

concepção epistemológica dominante, própria da Ciência Moderna, especialmente inspiradora 

das chamadas ciências exatas e da natureza, que possuíam a condição definidora do 

conhecimento socialmente legitimado” (2010, p. 26).  Com base nesse pressuposto, continua 

Cunha, “[...] o conteúdo específico assumia um valor significativamente maior do que o 

conhecimento pedagógico e das humanidades, na formação dos professores” (2010, p. 26).  

 Todavia, como ressalva Saviani, antes referido, seja pela influência do modelo anglo-

saxônico, seja pela agudeza da desigualdade social no Brasil, o modelo didático-pedagógico 

encontrou espaço para penetrar o campo acadêmico e nele se desenvolver (2000). Mas, 

acrescentamos, instalou-se aí, sob uma forma dominada, em luta permanente com a forma 

dominante. Alguns autores fazem referência ao modo como o pedagógico ingressou e 

permanece no campo acadêmico, na condição de área de menor prestígio, entre eles, o próprio 

Saviani e Maria Isabel da Cunha.  

Pela via da história da educação, Saviani explica que o pedagógico ingressou na 

universidade, nos anos 1930, limitado a prover disciplinas como garantia de formação de 

determinados profissionais da educação, não se tendo caracterizado como “espaço 

propriamente investigativo”, o que resultou em um ensino “precário” e “pouco consistente”: 

“Assim, a área pedagógica foi objeto de certo estigma, reforçado pelo baixo status social da 

profissão docente, de modo especial, quando referida ao nível elementar da organização 

escolar” (2008, p. 71). Isso foi agravado pela circunstância de que a Pedagogia se constituiu 

na universidade a partir dos institutos de educação de nível médio, como já mencionamos, 

tendo gerado a percepção de que se tratava de “área menor, de segunda categoria”. A essa 

visão somou-se, ainda, no caso da Universidade de São Paulo, o fato de que professores do 

Instituto de Educação, incorporado por aquela Instituição, foram absorvidos como 

catedráticos, sem ter formação de nível superior, gerando ressentimentos entre os professores, 

que teriam reforçado a visão negativa em relação ao pedagógico (SAVIANI, 2008, p. 70-71). 

Considerando o fato do baixo valor atribuído aos conhecimentos pedagógicos, pelos 

professores universitários, Maria Isabel da Cunha lembra, também, que esses conhecimentos 

foram se constituindo distantes da universidade, tendo ingressado nesse espaço e alcançado 

tardiamente alguma “legitimação científica”. Ao ingressar na universidade, como Pedagogia 
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Universitária
187

, a Pedagogia trouxe as marcas do seu contexto histórico de desenvolvimento: 

o foco original na criança, que levou à construção de uma imagem social da Pedagogia 

distorcida, sua identificação como campo de aplicação das ciências sociais, principalmente, 

como “tributária” da Psicologia da Educação ou da Antropologia Filosófica, e, ainda mais, 

trazendo como herança a ideia de se tratar de um campo “feminino”, em que as mulheres 

exercem sua “vocação natural”, destaca a autora, ou seja, seu senso comum, para educar 

crianças, concluindo que, nessas condições, a Pedagogia “[...] pouco dialogava com as 

estruturas de poder do conhecimento científico de outras áreas”. A isso se acresce, também, 

segundo a pesquisadora, o entendimento que a desqualifica, reduzindo-a a um “[...] conjunto 

de normas e prescrições que, na perspectiva da racionalidade técnica, teria um efeito 

messiânico na resolução de problemas” (CUNHA, 2010, p. 28-29).  

Em outro capítulo da obra acima referida, Cunha aduz uma interpretação de uma 

perspectiva política para a representação negativa sobre o conhecimento pedagógico, 

construída na universidade brasileira, no contexto da reforma universitária de 1968. A autora 

lembra as circunstâncias em que, nesse período, o conhecimento pedagógico se projetou na 

universidade com a criação das Faculdades de Educação (ou dos Centros de Ciências da 

Educação, acrescentamos), em substituição às Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, 

extintas pela mesma reforma. As Faculdades de Educação se instalaram no espaço 

universitário no momento da despolitização da educação, sob o regime autoritário e a 

ideologia do nacional-desenvolvimentismo, apresentados ao povo brasileiro como “panacéia”.  

Desse modo, as Faculdades de Educação (ou os Centros de Ciências da Educação, no caso da 

Ufpi) foram  marcadas como “[...] espaços de formação de recursos humanos numa 

perspectiva tecnicista, assumindo a neutralidade da educação e a lógica instrumental como 

base do conhecimento pedagógico. Nela, os meios tomaram caráter preponderante sobre os 

fins” (2010, p. 71-72). Conforme explica a autora, 

Essa condição contribuiu para a representação da pedagogia distante de um 

estatuto científico legitimado, identificando-a com a perspectiva tecnicista. 

Próxima da dimensão tradicional do fazer, se estabeleceu como “natural” 

para os docentes universitários, que o conhecimento pedagógico se 

                                                 
187

Conforme Denise Leite, a Pedagogia Universitária “[...] surge na tradição cultural francesa centrada no estudo 

do conhecimento como matéria prima do ensinar aprender. No contexto latino-americano, [...], nucleada no 

campo educativo, opera no espaço transdisciplinar da academia. Tem como objeto de estudo o ensino, a 

aprendizagem e a avaliação na universidade. Preocupa-se com a formação docente para o exercício pedagógico 

profissional. No contexto brasileiro, [...] vem sendo desafiada pela diversidade institucional, pela ausência de 

programas continuados de formação docente, e pelas constantes pressões sobre os currículos das carreiras 

profissionais trazidas pelos processos avaliativos”. Verbete da Enciclopédia de Pedagogia Universitária 

(MOROSINI, 2003, p. 310).  
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resumisse em um apanhado de receitas e técnicas aplicadas de forma geral às 

situações de aula. Sendo assim, não se justificaria a constituição de um 

campo científico próprio, que se ocupasse de seu objeto (CUNHA, 2010, p. 

72). 

As análises dos pesquisadores consultados são suficientes para compreendermos as 

matrizes culturais em que se aprofunda e das quais se nutre a representação social sobre o 

objeto formação de professores de cada subgrupo de formadores investigado. Se a 

ancoragem, como ensina Moscovici, é um processo pelo qual o grupo social se familiariza 

com uma ideia nova, ou estranha, retirando-a de seu contexto científico de produção e 

enquadrando-a no próprio contexto social, para o que precisa modificá-la, adaptá-la aos 

próprios interesses, compreendemos que o subgrupo da Dimensão Pedagógica da formação 

nas licenciaturas objetive essa representação social como formação pedagógica e a ancore nas 

tradições da luta do pedagógico para se instalar no campo acadêmico, pelo conhecimento e 

reconhecimento, dos demais agentes e da instituição universitária, de sua autoridade científica 

e de seu prestígio nesse campo.  

A tradução do objeto formação de professores em formação pedagógica, operada pelo 

subgrupo responsável pela formação pedagógica nas licenciaturas, encerra a problemática 

enfocada. Repõe a fragmentação original da formação de professores e reaviva, agora, do lado 

do pedagógico, o modelo napoleônico de universidade, cuja dominância recobre, até mesmo, 

o curso de Pedagogia, a ciência própria da educação, da qual seria legítimo esperar alguma 

contraposição, de modo que a própria organização desse curso, no campo acadêmico, inspira-

se no modelo napoleônico, ratificando, também, por esse ângulo, a condição de área 

dominada do conhecimento pedagógico nesse espaço social
188

.  

Fica claro, então, que a própria formação pedagógica, que se processa sob a 

responsabilidade dos formadores da Dimensão Pedagógica da formação de professores, tem 

estado, em parte, sob o paradigma da universidade napoleônica, recortando-se pelo molde dos 

conteúdos culturais-cognitivos, mesmo tendo o pedagógico como valor central. Se 

retomarmos os mapas gerados pela aplicação do PCM a esse subgrupo (Figuras 1 e 2),  para 

captar o conteúdo e organização de sua representação social sobre formação de professores, 

veremos que os conteúdos da região 1 (Contexto Social), cujos elementos formaram a faceta 1 
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A propósito da organização do curso de Pedagogia na universidade, Saviani comenta que: “Embora seu objeto 

próprio estivesse todo ele embebido do caráter didático-pedagógico, este [o curso de Pedagogia] tendeu a ser 

interpretado como um conteúdo a ser transmitido aos alunos antes que como algo a ser assimilado teórica e 

praticamente para assegurar a eficácia qualitativa da ação docente. Consequentemente, o aspecto pedagógico-

didático, em lugar de se constituir em um novo modelo a impregnar todo o processo da formação docente, foi 

incorporado sob a égide do modelo dos conteúdos culturais-cognitivos” (SAVIANI, 2009, p. 147). 
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(Contexto Sociorrelacional), respectivamente, referentes às Classificações Livre e Dirigida, 

exprimem precisamente o ethos pedagógico enraizado no modelo anglo-saxônico, ou na 

pedagogia comeniana, como sugere Saviani. Na região, amalgamam-se elementos que 

imbricam sociedade e educação. Quando apresentamos o signo formação de professores, os 

formadores acrescem a esse imbricamento mais um elemento, que é o próprio ser docente, 

representado por palavras como identidade e atitude, que passam a fazer parte da faceta 1. 

As facetas 2 (Formação Profissional) e 3 (Condições Subjetivas do Ser Professor) só 

podem ser entendidas em conjunto, como um par de opostos que aprofundam suas raízes no 

modelo napoleônico de universidade, com sua premissa que favorece o preparo para o  

exercício profissional, e sob o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos de formação de 

professores. A faceta 3, com seus conteúdos de valor negativo representa tudo o que se 

contrapõe à ideia de profissionalização  que perpassa o subgrupo. Ora, isso remete a quem são 

esses sujeitos, de que perspectiva constroem essa representação social: uma maioria de 

mulheres, engajadas na Dimensão Pedagógica das licenciaturas, dedicadas à reflexão e à 

prática pedagógicas e lutando pelo reconhecimento de sua autoridade político-científica, isto 

é, pela existência e persistência do subcampo da formação de professores.  

Se o subgrupo da Dimensão Específica da formação nas licenciaturas objetiva 

formação de professores como conhecimento, o faz a partir da matriz cultural em que se 

enraíza sua identidade profissional, construída na tradição da disciplina específica de sua 

especialidade, vez que a dimensão didático-pedagógica só é representada no seu papel 

auxiliar, secundário, técnico-instrumental. Dizer que formação de professores é conhecimento 

supõe uma negociação de sentidos, pois não há como negar que o formador de professores 

lida com o conhecimento no ensino e na pesquisa, ao preço de abstrair, “esquecer” as 

especificidades de cada uma dessas atividades. A ancoragem equivale à domesticação de um 

significado que não pode ser admitido pelo grupo sem que seja ressignificado, de modo a 

preservar a identidade desse grupo (ANDRADE, CARVALHO, ROAZZI, 2003), que está na 

especialidade científica e não na reflexão e no fazer pedagógicos. Miguel Zabalza, tratando 

dessa questão no contexto espanhol, mas de forma válida também para a universidade 

brasileira, confronta o professor universitário e sua problemática identidade socioprofissional: 

É frequente nós, professores universitários, nos identificarmos assim: „sou 

professor universitário‟, na medida em que isso é sinal de grande status 

social. Todavia esse reconhecimento (ao menos no que se refere a seus 

componentes docentes) é secundário na hora de avaliar os elementos a partir 

dos quais se constrói e desenvolve-se essa identidade. 
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[...] muitos professores universitários autodefinem-se mais sob o ângulo 

científico (como matemáticos, biólogos, engenheiros ou médicos) do que 

como docentes universitários (professor de...). Sua identidade (o que sentem 

sobre o que são, sobre o que sabem; os livros que leem ou escrevem, os 

colegas com quem se relacionam; os congressos que frequentam; a 

conversas profissionais que mantêm etc.) costuma estar mais centrada em 

suas especialidades científicas do que em suas atividades docentes.  

[...] Isso quer dizer que o lugar onde se deposita nossa identidade é no 

conhecimento sobre a especialidade (o que nos identifica com os outros 

colegas da especialidade, sejam ou não professores) e não no conhecimento 

sobre a docência (o que nos identificaria com os outros colegas da 

universidade, sejam ou não sejam de nossa especialidade) (ZABALZA, 

2004, p. 107). 

Uma das características do funcionamento dos campos sociais, segundo Bourdieu 

(1998a, p. 35-38), é que neles os objetos são classificados e hierarquizados, considerados 

dignos ou indignos, sob argumentos aparentemente neutros ou científicos, obliterando as 

razões políticas, ideológicas das classificações e hierarquizações que movem os 

classificadores, isto é, os agentes dominantes nesses espaços, os quais disputam a manutenção 

dessa posição com os dominados, que legitimamente a almejam.  Referindo-se propriamente 

ao campo científico, Bourdieu dá conta da existência de habitus disciplinares, aqueles 

resultantes do exercício científico em um subcampo, que se tornam princípios de produção de 

representações e práticas próprias e adequadas à manutenção e desenvolvimento dos mesmos 

campos e subcampos (2004c). Então, não é gratuito nem casual que tenhamos encontrado, por 

exemplo, formadores de professores da Dimensão Específica identificando-se, 

preferencialmente, com a ciência (específica) em que são especialistas por formulações tais 

como “nós, antropólogos” ou “nós, da matemática”, “nós, historiadores”, ou expressão 

similar, e até mesmo por exteriorizações que vão às raias do insulto
189

, como “não gosto do 

discurso dos pedagogos”, assim englobando em um só rótulo todos os professores das 

disciplinas de formação pedagógica ou identificando o conhecimento pedagógico com 

“especulação pedagógica”, com o objetivo de diminuí-lo perante outras disciplinas. 

Entre os docentes da Dimensão Pedagógica, encontramos a ênfase da identidade 

socioprofissional construída na recorrência da declaração que define formação de professores 

como formação pedagógica. Além disso, seguidamente, nos deparamos com práticas 
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De acordo com Bourdieu, o insulto faz parte da luta pela imposição da verdade no mundo social: “Uma das 

coisas mais frequentemente esquecidas é que qualquer pessoa que fale sobre o mundo social deve contar com o 

fato de que no mundo social fala-se do mundo social, e para ter a última palavra sobre esse mundo; que o mundo 

social é o lugar de uma luta pela verdade sobre o mundo social. Os insultos, os estigmas racistas, etc., são 

categoremas, como dizia Aristóteles, ou seja, acusações públicas, atos de designação, de nominação que aspiram 

à universalidade, logo à autoridade sobre o mundo social” (BOURDIEU, 2004, p. 116). 
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discursivas indicadoras das diferenças que os separam dos pares da outra Dimensão das 

licenciaturas, nas expressões com que frequentemente a eles se referem: “eles lá”, “o pessoal 

da Matemática”, “o povo do CCN”, certamente tendo implícito um “nós, aqui”, do CCE, do 

espaço pedagógico, acentuando, por essa via, as diferenças que separam a formação 

pedagógica da formação específica e seus agentes. 

Verificamos a existência de similaridades entre os subgrupos, porquanto compartilham 

tradições culturais seculares, visões acadêmico-científicas dominantes na universidade, mas 

também confirmamos suas diferenças, estampadas nas falas captadas e nos desenhos 

resultantes das classificações de palavras do PCM. Podemos admitir que, entre os formadores 

das disciplinas pedagógicas, o ethos que os faz representar formação de professores como 

formação pedagógica está em uma linha de continuidade que vem da inspiração, seja da 

universidade anglo-saxônica, relida pelas lentes do modelo napoleônico, seja da pedagogia de 

Comenius, seja, ainda, do modelo didático-pedagógico da formação de professores, mais 

solícito em relação às necessidades sociais, ou do mercado, coerentemente com os princípios 

que o inspiram, e da identificação com as formas e os fazeres pedagógicos.  

O ethos docente dos formadores das disciplinas específicas, que os faz representar 

formação de professores como conhecimento, alinha-se à universidade napoleônica; ao 

modelo dos conteúdos culturais-cognitivos de formação de professores, focado no domínio 

dos conteúdos disciplinares; à identidade com o conhecimento científico da especialidade e 

sua utilização profissional e a um homólogo “desconhecimento” da identidade pedagógica. 

Esse ethos deve muito à tradição segundo a qual a formação do professor dispensa a 

“tranqueira de pseudo-ensinamentos didáticos”, como disse, no contexto da década de 1980, o 

filósofo José Arthur Giannotti (1986), em uma manifestação da prevalência do modelo dos 

conteúdos culturais-cognitivos, acima referido. Independentemente de o filósofo ter ou não 

razão naquele contexto histórico, existe uma cultura do desapreço ao pedagógico na 

universidade brasileira cujos enraizamentos histórico-sociais são, em parte, esclarecidos por 

pesquisadores como Dermeval Saviani e Maria Isabel da Cunha, e mesmo na universidade 

européia, como assinala Miguel Zabalza.  

Assim como o fizemos em relação aos mapas da representação social do subgrupo da 

Dimensão Pedagógica, podemos rever, também, os mapas gerados pelo PCM do subgrupo da 

Dimensão Específica das licenciaturas (Figuras 3 e 4), para compreendermos melhor o papel 

da palavra conhecimento, selecionada pelo subgrupo como a mais associada à noção de 



331 
 

formação de professores, pois, efetivamente, é um mediador que viabiliza a ligação entre os 

diversos pares de oposições, implícitos ou explícitos, que cruzam esses mapas.  

Na Figura 3, correspondente à Classificação Livre do subgrupo, podemos observar que 

a região central do mapa é ocupada pelas palavras que serão mais valorizadas na classificação 

seguinte (Dirigida). Nesse mapa, estão separadas entre si, dentro da região 2, as palavras 

ensino e pesquisa e, também, as expressões formação pedagógica e formação específica, 

postas em diferentes facetas. Na presença do tema indutor, formação de professores, os 

docentes mantêm separados ensino e pesquisa, destinando-os a diferentes facetas, e juntam as 

duas formações em uma só faceta, ainda que, como o subgrupo anterior, mantenha certa 

distância entre os dois itens, dentro da mesma faceta (Figura 4). 

Esses movimentos exprimem o ethos docente do subgrupo, que aprofunda as raízes de 

sua representação social no modelo napoleônico de universidade e no modelo dos conteúdos 

culturais-cognitivos de formação de professores. As propriedades mais valorizadas estão nos 

conhecimentos específicos, no polo teórico, na formação profissional. Como os modelos 

nunca se encontram como tipos ideais, e sim hibridizados, identificamos, na faceta 3 da 

Figura 4, os rastros do modelo anglo-saxônico de universidade, a valorização do item  

pesquisa que, separado de ensino, é associado a palavras como sociedade, autonomia, 

reflexão, passando a figurar como uma faceta na estrutura da representação social, sinalizando 

a relevância da pesquisa e, também, o divórcio entre essas duas funções da universidade – 

pesquisa e ensino –, bem como a separação entre a pesquisa e a formação de professores, do 

mesmo modo como identificamos, nos mapas do subgrupo da Dimensão Pedagógica, uma 

faceta de alta valorização da formação profissional, inspirada no modelo napoleônico. Como 

se trata da construção de uma representação social, nela não há lugar para tipos puros, é 

sempre compósita, mesclando elementos contraditórios, ambíguos, incoerentes, em que 

predomina um tipo imposto como legítimo sob os efeitos da cultura hegemônica.  

O segundo aspecto, conectado a este, que entendemos estar estruturando habitus 

docentes e ancorando a representação social dos formadores de professores, também não 

desprovido de ambiguidade, será abordado no próximo subtópico. 

3.3.3.2 Uma política de carreira centrada na pesquisa e o trabalho no ensino 

As representações sociais dizem respeito à produção de sentido dos objetos 

socialmente relevantes para os coletivos. Podemos, então, aceitar que essas representações 

têm o poder de “criar” realidades capazes de validar previsões e explicações que decorram 



332 
 

delas (VALA, 2004). Jorge Vala lembra que a ancoragem envolve não apenas processos para 

tornar o novo familiar como também processos pelos quais uma representação social se torna 

um “organizador das relações sociais” (2004, p. 472). Esse teórico lança mão de uma 

“analogia cronológica”, para explicar que a ancoragem tanto precede a objetivação quanto a 

sucede. Como processo precedente, a ancoragem exige pontos de referência na cultura 

preexistente, pois o sujeito não é tabula rasa, ele pensa os objetos novos por referência a 

experiências e esquemas já existentes. Como processo subsequente à objetivação, a 

ancoragem se refere à função e eficácia social das representações, nas palavras do autor, 

refere-se à “instrumentalização social do objeto representado”. Dizendo de outro modo, a 

ancoragem oferece uma rede de significados que orientam a ação e a atribuição de sentidos 

relativamente ao objeto. Por essa dupla fronteira que tem com a objetivação, a ancoragem é, 

ao mesmo tempo, “[...] redução do novo ao velho, e reelaboração do velho, tornando-o novo” 

(VALA, 2004, p. 475). 

Essa breve retomada do conceito de ancoragem, acrescentando-lhe alguns 

desdobramentos, foi necessária para nos referirmos à natureza do próximo sistema que 

entendemos estar ancorando a representação social de cada subgrupo de docentes que 

investigamos sobre o objeto formação de professores. Mais precisamente, alguns elementos 

da política de carreira definida para esses formadores. Embora seja essa uma propriedade de 

todo processo de ancoragem, destacamos tal propriedade neste subtópico por reconhecermos a 

força, material e simbólica, que existe em uma política de carreira, capaz de modelar o 

comportamento dos formadores. Essa política fornece ancoragem à representação social 

estudada tanto de modo precedente às objetivações de cada subgrupo sobre formação de 

professores, quanto de modo subsequente a elas.  

Vala afirma que “[...] estudar o processo de ancoragem significa inventariar as âncoras 

que sustentam uma representação e, por isso, modelam os seus conteúdos semânticos” (2004, 

p. 475). No desenvolvimento do presente subtópico, tomamos a política de carreira dos 

docentes como um dos sistemas mais poderosos que, também, ancoram a representação social 

sobre formação de professores de cada subgrupo. Nesse sentido, identificamos algumas dessas 

âncoras que tanto antecedem as objetivações feitas, quanto as seguem. Destacamos: a 

prioridade atribuída à pesquisa em detrimento do ensino, as condições do recrutamento dos 

docentes, a ausência de uma política de formação para a docência e uma política de avaliação 

do trabalho docente que valoriza a pesquisa e desvaloriza o ensino. 
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A política de carreira definida pelo Estado, para os professores universitários, 

acompanhou as mudanças na universidade brasileira, atuando como uma força estruturadora 

de habitus docentes e representações sociais desses agentes do campo acadêmico. Entre as 

principais mudanças que afetaram essa instituição, a partir da reforma universitária de 1968, 

estavam o princípio da indissociabilidade do ensino e da pesquisa e a institucionalização da 

pós-graduação, à qual caberia a responsabilidade do desenvolvimento da pesquisa. Nos anos 

1970, conforme Pachane, a produção científica, tecnológica e cultural, “[...] condensada nas 

atividades de pesquisa, sobrepõe-se ao ensino que, até o momento, definia a identidade da 

universidade”. Esses elementos vão determinar “[...] uma mudança na identidade da 

universidade brasileira. Ela não deixa de ser instituição de ensino, mas os recursos 

governamentais passam a priorizar a pesquisa e a pós-graduação” (PACHANE, 2003, p. 41). 

Essa mudança colocou, dentre outras, novas exigências para a formação do professor 

universitário, antes suprida pelo domínio do conhecimento profundo da disciplina ensinada, 

conforme sublinha a autora, “[...] sendo este conhecimento prático – decorrente do exercício 

profissional – ou teórico/epistemológico – decorrente do exercício acadêmico” (2003, p. 42). 

A prioridade conferida à pesquisa resultou na concentração de esforços e recursos na 

preparação de pesquisadores, deixando à margem a preparação para a docência. 

Contudo, a docência, a atividade de ensino continua sendo a mais presente nas 

instituições universitárias e de ensino superior. Demonstramos isso, no caso da Ufpi, 

considerando o grupo pesquisado, ao evidenciar que 73,3% dos docentes de disciplinas 

pedagógicas e 54% dos docentes de disciplinas específicas utilizam seu tempo de trabalho, em 

primeiro lugar, em regência de classe (na graduação), ficando a atividade de elaboração e 

execução de projetos de pesquisa apenas em quarto lugar em dispêndio de tempo pelos 

docentes de Dimensão Específica. Os docentes da Dimensão Pedagógica não classificam essa 

atividades entre as cinco em que mais despendem tempo de trabalho (Tabela 2.18 do Capítulo 

2). 

 No plano da política de educação superior, a prioridade e o consequente prestígio 

atribuídos à pesquisa, acompanhados de um correspondente negligenciamento e desprestígio 

das atividades de ensino, faz com que os elementos centrais da universidade, no princípio, 

indissociáveis, na prática, tornem-se concorrentes, “[...] não apenas no âmbito de um sistema 

de ensino superior composto por diversos tipos de instituições, porém, dentro de uma mesma 

instituição universitária, no cotidiano de cada professor, que se vê dividido entre a docência e 

a pesquisa”, como explica Pachane (2003, p. 46). Pela via dessa política de educação superior, 
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evidentemente, é afetada a carreira do professor, sob diversos aspectos, do recrutamento às 

escolhas relativas aos investimentos em seu desenvolvimento profissional.  

A carreira pode ser compreendida, segundo Maurice Tardif, “[...] como a trajetória dos 

indivíduos através da realidade social e organizacional das ocupações” (2002, p. 79). A 

análise da carreira deve considerar dois aspectos interligados: sua institucionalização e a 

representação subjetiva desta pelos atores. Enquanto o primeiro aspecto remete à realidade 

social e coletiva da trajetória que os indivíduos compartilham com outros e aos papéis 

profissionais que devem desempenhar, submetendo-se a normas formais ou tácitas, a atitudes 

e comportamentos da tradição e da cultura ocupacional, o segundo aspecto indica que os 

indivíduos dão sentido a sua vida profissional e, como atores, contribuem para construir sua 

carreira, interiorizando e dominando papéis necessários ao exercício da ocupação. Dessa 

forma, a carreira “[...] é fruto das transações contínuas entre as interações dos indivíduos e as 

ocupações; essas transações são recorrentes, ou seja, elas modificam as trajetórias dos 

indivíduos, bem como as ocupações que eles assumem” (TARDIF, 2002, p. 80-81).  

Análise semelhante faz Ione Ribeiro Valle (2006), recorrendo a Goffman (1968), 

teórico para o qual há um duplo significado na noção de carreira, envolvendo “[...] questões 

íntimas, mantidas preciosa e secretamente por cada um, como a imagem de si e o sentimento 

de sua própria identidade, e refere-se à situação oficial do indivíduo, às suas relações de 

escolha, ao seu modo de vida”. Isso leva a autora a afirmar sobre o significado da carreira que 

ela “[...] integra assim o quadro das relações sociais, autorizando um movimento de vai-e-vem 

do público ao privado, do eu ao meio social, que dispensa o recurso abusivo das declarações 

do indivíduo sobre si ou sobre a idéia que faz de seu [sic] próprio personagem” (VALLE, 

2006, p. 180). 

Trazemos essas reflexões sobre a noção de carreira dos professores com a intenção de 

avivar a noção de que ela representa, para os indivíduos e grupos, muito mais do que um 

dispositivo burocrático, regulador externo de um percurso profissional ao longo do tempo, de 

acordo com uma hierarquia de cargos, com graus de poder e prestígio correlatos, vez que 

envolve sentimentos de identidade, de pertença e modos de vida, como afirma Valle, acima, 

carreira essa que vai sendo entranhada na vida dos indivíduos e grupos, ao longo da 

socialização profissional.  

A carreira define os modos legítimos de ser profissional, que serão reconhecidos pela 

instituição como dignos de recompensas, bem como funciona como uma força que corrobora 

para a legitimidade maior ou menor de uns e outros subcampos acadêmicos e suas divisões –
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áreas de conhecimento, dimensões, disciplinas, identificáveis no campo acadêmico. Assim, a 

política de carreira prevista para os professores opera como um verdadeiro estruturante de 

habitus e representações, desde que determina as condições de ingresso e o rumo do 

desenvolvimento do profissional docente na instituição universitária.  

Entre as condições impostas da carreira docente na universidade, que entendemos 

igualmente operantes na estruturação de habitus e representações do corpo docente, 

apontamos, ainda, a forma de recrutamento dos professores universitários que dispensa o 

diploma de professor
190

, ou melhor, a comprovação de domínio de conhecimentos 

pedagógicos formalizados, ao candidato ao magistério superior. O exigido efetivamente nos 

concursos é a comprovação do domínio de conhecimentos específicos, seja em nível de 

graduação, seja em nível de pós-graduação. Mesmo com os pretendentes a professor tendo 

que prestar uma prova didática no processo, essa atividade ocorre como “simulacro”, pois o 

candidato dá uma aula para alunos ausentes, apelando à abstração (SURGHI, 1999). Desse 

modo, o concurso é reduzido a “rito de passagem”, diz Surghi, referindo-se à universidade 

argentina, da qual a nossa experiência de concursos para professor universitário não parece 

muito diferente. Uma vez aprovado, o bacharel que, por exemplo, jamais exerceu a docência, 

adquire subitamente o título de professor, contando com a omissão institucional. Na mesma 

direção, Selma Pimenta e Léa Anastasiou, referindo-se à universidade brasileira, registram 

que os pesquisadores de diversos campos do conhecimento e profissionais de diferentes áreas 

ingressam na docência, no ensino superior, como “decorrência natural” de suas atividades 

profissionais:   

Se trazem consigo imensa bagagem de conhecimentos nas suas respectivas 

áreas de pesquisa e de atuação profissional, na maioria das vezes nunca se 

questionaram sobre o que significa ser professor. Do mesmo modo, a 

instituições que os recebem já dão por suposto que o são, desobrigando-se, 

pois, de contribuir para torná-los. Assim, sua passagem para a docência 

ocorre „naturalmente‟; dormem profissionais e pesquisadores e acordam 

professores! (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 104).  

Como uma extensão dessa condição imposta pela política de carreira, que também 

reforça habitus indutores de uma atitude de desvalorização dos conhecimentos pedagógicos 

frente aos conhecimentos específicos do formador de professores, citamos, ainda, a ausência 

de uma política de formação para a docência em nível de pós-graduação. Com efeito, só há 

cursos de pós-graduação stricto sensu voltados para as especialidades ou disciplinas 
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O Regimento Geral da Ufpi estabelece, no artigo 136, como exigência mínima para concorrer ao cargo de 

professor o diploma do curso de graduação.  
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específicas. As políticas de formação do professor universitário, sejam dos órgãos centrais, 

financiadores, sejam da instituição local, não costumam promover cursos para a apropriação, 

pelos pós-graduandos, de conhecimentos pedagógicos sistemáticos sobre o ensino das suas 

especialidades científicas
191

. Conforme lembra Graziela Pachane, “[...] a legislação 

educacional é omissa em relação à formação pedagógica do professor universitário”, sendo 

ainda grande a parcela dos responsáveis pelas políticas educacionais que julga o preparo 

pedagógico para a docência como “supérfluo ou desnecessário” (2003, p.47)
192

. Domingos 

Sobrinho destaca o poder que têm as instituições de impor as definições do que é legítimo, de 

fazer existir e consolidar as relações sociais (2003a, p. 67). Assim, as instituições 

universitárias sustentam e reforçam a cultura de que não é necessário ao professor o 

conhecimento pedagógico, com repercussões nas suas representações ligadas à sua prática no 

campo e subcampos acadêmicos e ao trabalho de formador de futuros professores.  

Desse modo, as condições de carreira dos formadores têm reforçado o baixo valor 

relativo da formação pedagógica do professor universitário, legitimando a representação dos 

conhecimentos pedagógicos como algo indeterminado, muito próximo do senso comum ou do 

bom senso, que dispensaria o esforço de análise, compreensão e explicitação teórica da prática 

educacional. Por outro lado, essas mesmas condições fortalecem o valor positivo dos 

conhecimentos específicos, alimentando a ideia-matriz de que seu domínio é o suficiente para 

seu ensino. Não é difícil perceber que essa representação torna-se, então, elemento da cultura 

institucional, levado à sala de aula onde se formam os futuros professores, seja como discurso 

explícito, seja como elemento do currículo oculto.  

Esses elementos, característicos da carreira docente, que desvalorizam o conhecimento 

pedagógico, valorizando, em contrapartida, o conhecimento específico, oferecem, também, 

uma ancoragem para a representação social sobre formação de professores do subgrupo da 
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Sabemos que, desde 1998, a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) exige 

de seus bolsistas que cumpram um período de prática docente e nos cursos de especialização tem sido oferecida 

a disciplina Metodologia do Ensino Superior. Na opinião de Vera Lúcia Bazzo, essas medidas não são o 

bastante: “Seria necessário articular os cursos de graduação e os de pós-graduação de sorte que se possibilitasse 

o encontro entre professores mais experientes e alunos/professores em formação para que acontecesse uma real 

vivência de sala de aula [...]” (2006, p. 194). 

192
Embora tenha havido, na história recente da educação brasileira, diversas tentativas de afirmar pela lei a 

necessidade dessa formação para o professor universitário, as idas e vindas dos projetos nos embates político-

legislativos resultaram em poucos avanços. Graziela Pachane cita documentos oficiais onde é tratado, de algum 

modo, o problema da formação do professor universitário: o I Plano Nacional de Pós-Graduação (1974); o Plano 

Nacional de Graduação (1999); o primeiro projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

apresentado por Otávio Elísio, em 1988; o substitutivo dessa Lei, apresentado por Jorge Hage e o projeto do 

Senador Darcy Ribeiro, que acabou sendo aprovado, com alterações. Entre estas foi omitida a necessidade da 

formação pedagógica do professor universitário, prevista no projeto de Darcy Ribeiro (2003, p. 48-49). 
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Dimensão Específica, que a objetiva como conhecimento.  Não que o subgrupo desconheça o 

valor – pelo menos, o valor prático – da formação pedagógica, mas, sim, que ele sabe, a partir 

do seu senso prático de agente do campo acadêmico, que essa formação, embora útil, não é 

sinônimo de prestígio social e acadêmico e não reverte em aumento de poder simbólico. 

Quando indica a palavra conhecimento como a mais associada ao objeto formação de 

professores está, também, negociando sentido, pois conhecimento, palavra mais abstrata, que 

carrega as vantagens (e desvantagens) da polissemia, é um referente praticamente anódino. 

Como admite muitos sentidos, o subgrupo faz uma conciliação “pelo alto”, amortecendo e 

adiando o problema (que os docentes não desconhecem) contido nas expressões utilizadas no 

PCM formação pedagógica e formação específica. Dessa forma, entendemos que o subgrupo 

que objetiva formação de professores na palavra conhecimento, simultaneamente, preserva 

sua “lealdade” para com o subcampo disciplinar específico (cujo paradigma é o da ciência 

moderna
193

) a partir do qual constrói a parte mais importante de sua identidade, da qual aufere 

mais prestígio, e atende à pressão da demanda do subcampo da formação de professores.   

Ao escolher aquele signo para objetivar formação de professores, o subgrupo, da 

posição em que se encontra no campo acadêmico e no subcampo da formação de professores, 

varre o elemento polêmico “para debaixo do tapete”, e retraduz o objeto “novo”, perturbador, 

em uma imagem familiar, uma referência menos polêmica e mais aceitável. Se voltarmos a 

examinar o mapa MSA do subgrupo da Dimensão Específica da formação nas licenciaturas 

(Figura 3), quando os participantes da pesquisa entregam-se mais espontaneamente ao jogo 

com as palavras do PCM, veremos, certamente, o esboço mais aproximado da real 

organização dos conteúdos da representação social do subgrupo, lembrando que, nesse 

momento de Classificação Livre, o elemento formação de professores não está presente, ainda 

que muitas palavras remetam, obviamente, a ele, como os itens formação pedagógica e 

formação específica. A introdução do elemento “novo” – formação de professores – 

determina uma nova configuração do mapa SSA (Figura 4), bastante diferente do anterior, 

com o remanejamento de diversos itens, com novas associações resultantes da presença desse 
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Conforme Boaventura de S. Santos, “O modelo de racionalidade que preside à ciência moderna constituiu-se a 

partir do século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes basicamente no domínio das ciências naturais. [..] 

e só no século XIX  que este modelo de racionalidade se estende às ciências sociais emergentes. A partir de 

então pode falar-se de um modelo global de racionalidade científica que admite variedade interna mas que se 

distingue e defende, por via de fronteiras ostensivas e ostensivamente policiadas, de duas formas de 

conhecimento não científico (e, portanto, irracional) potencialmente perturbadoras: o senso comum e as 

chamadas humanidades ou estudos humanísticos [...]. Sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é 

também um modelo totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que 

se não pautarem pelos seus princípios epistemológico e pelas suas regras metodológicas”(SANTOS, 2005. p. 20-

21). 



338 
 

constrangimento conceitual. Aproximam-se, postos na mesma faceta, por exemplo, os itens 

acima citados, mas se mantém nos dois mapas a clivagem entre ensino e pesquisa, cada termo 

em facetas separadas, retratando a situação mais comum que ocorre na relação ensino-

pesquisa no cotidiano da universidade. A representação social objetivada como conhecimento 

encontra aí também sua lógica, já que se trata de uma palavra aplicável a esses dois universos. 

Nessa objetivação, identificamos a permanência do modelo napoleônico de universidade e a 

prevalência do modelo dos conteúdos culturais cognitivos de formação de professores 

estruturando os habitus docentes e a representação social analisada do subgrupo. 

De modo diverso, no subgrupo da Dimensão Pedagógica, a representação social 

objetivada na expressão formação pedagógica e ancorada nas teorias que argumentam em 

prol da dignidade acadêmica dos conhecimentos pedagógicos, que, então, podem ser ungidos 

com o nome ciência e ter seu ingresso na academia, parece ter o sentido de firmar uma 

posição e uma disposição de luta, como que reconhecendo o subgrupo a necessidade de 

reduzir o sentido da formação de professores a uma de suas dimensões, formação pedagógica, 

que remete claramente à sua posição no campo e subcampo analisados, concentrando energias 

para a disputa. Ao proceder a essa redução, entretanto, dissocia os aspectos indissociáveis da 

formação de professores.  

Os mapas produzidos por este subgrupo mantêm a mesma configuração básica nas 

duas classificações, com poucos itens remanejados, quando acrescentamos o elemento 

formação de professores à guisa de constrangimento conceitual. Percebemos, nesses mapas, 

por exemplo, que as clivagens entre formação pedagógica e formação específica, pesquisa e 

ensino são constantes, ainda que os sujeitos os mantenham na mesma região, na MSA, e na 

mesma faceta, na SSA. A lógica de construção da representação social, nesse subgrupo, é 

outra e se baseia na aspiração, ou na necessidade, que move todos os agentes de todos os 

campos – de legitimidade, de reconhecimento de sua autoridade científica, de prestígio, 

enfim, de vontade de poder simbólico. O anseio por reconhecimento científico, como no 

subgrupo anterior, também tem sua base no paradigma da ciência moderna, pois esse é o 

critério de cientificidade imposto pelos grupos dominantes no campo acadêmico. Como 

observamos anteriormente, mesmo esse subgrupo, que apresenta identificações com 

princípios do modelo didático-pedagógico de formação de professores, também extrai do 

modelo napoleônico parte de suas referências de universidade e de formação de professores. 

Não obstante, reconhecemos que esse subgrupo ancora sua representação social sobre 



339 
 

formação de professores no modelo didático-pedagógico, ainda que relido pelos princípios da 

universidade napoleônica.  

A outra condição da carreira docente que ressaltamos como ponto de ancoragem das 

representações sociais sobre formação de professores dos formadores do subcampo analisado, 

refere-se à atual política de avaliação do trabalho dos professores universitários, centrada em 

sua produção acadêmica, expressa como pesquisa, tendo esta se tornado a maior fonte de 

prestígio acadêmico das instituições e do professor. Paralelamente, essa política se faz 

acompanhar do desprestígio à atividade de ensino, expressa no modo negligente com que vem 

sendo tratada a qualidade das relações pedagógicas dos professores com os alunos, o que 

significa mais reforço à cultura institucional que desconhece, ou marginaliza, o pedagógico, 

alimentando os habitus docentes dos formadores, que os retransmitem ao socializar em sala 

de aula a representação que naturaliza e desvaloriza a docência. Conforme Cunha, 

[...] espera-se que o professor seja, cada vez mais, especialista em sua área, 

tendo se apropriado com o concurso da pós-graduação stricto sensu do 

conhecimento legitimado academicamente no seu campo científico. [...]  

O ensino, em especial, o ensino de graduação é entendido como decorrência 

das demais atividades, assumindo uma forma naturalizada de exercício. A 

naturalização da docência refere-se à manutenção dos processos de 

reprodução cultural como base da docência, ou seja, o professor ensina a 

partir da sua experiência enquanto aluno, inspirado em seus antigos 

professores (CUNHA,2004, p. 105-106). 

A propósito dessa afirmação de Cunha, mostramos, no capítulo anterior, que quase a 

metade dos formadores da Dimensão Específica declara que sua maior influência no estilo de 

ensinar foi um professor que teve na educação básica ou no ensino superior, enquanto no 

subgrupo da Dimensão Pedagógica a proporção dos que afirmam o mesmo se reduz a um 

quinto do subgrupo, cuja maioria aponta, como sua maior influência no estilo de ensinar, a 

experiência docente inicial, confirmando-se, sobretudo, para o primeiro subgrupo, as 

afirmações da autora, acima citada. Isso vai alimentar a “espiral reprodutiva de formação”, 

nos termos de Cunha, que conclui: os professores do ensino superior, sem a formação 

adequada sobre os processos de ensinar e aprender, carecem de “uma reflexividade sustentada 

por bases teóricas”, cuja ausência deixa-os “[...] mais susceptíveis aos modelos externos, 

capazes de imprimir projetos pedagógicos nem sempre explicitados e, muito menos, 

discutidos” (2004, p. 107).  

A intricada relação entre ensino e pesquisa na universidade e as repercussões dessa 

relação na identidade socioprofissional do professor foi abordada, nos anos 1970, no clássico 

trabalho de Wladimir Kourganoff (1990), referente à universidade francesa, podendo ser, em 
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certos aspectos, estendida à universidade brasileira, onde o tema da indissociabilidade ensino-

pesquisa tem sido tratado como “dogma”, no dizer de Jorge Nagle, prefaciando a obra daquele 

autor. Miguel Zabalza, referindo-se à universidade espanhola, encaminha-se para conclusões 

semelhantes às de Kourganoff dizendo haver poucas dúvidas de que “[...] a pesquisa requer 

competências e qualidades profissionais completamente diferentes das exigidas pelo ensino” 

(2004, p. 155). Zabalza caracteriza, como um dos dilemas da formação do docente 

universitário, a dupla orientação para a pesquisa e a docência, reconhecendo que a política de 

priorização da pesquisa na universidade, às custas do ensino, faz com que “[...] a docência 

transforme-se em uma atividade marginal dos docentes” (2004, p. 154).  

No Brasil, em artigo recente, Ana Maria Machado e Cleide Quixadá Viana, 

escrevendo sobre suas experiências de orientação na pós-graduação, insistem nas diferenças 

entre professores e pesquisadores, tendo em vista a presença, no meio educacional, do “ideal 

do professor-pesquisador”. Mais ainda, o universo da pesquisa tem suas divisões e suas 

especificidades: “[...] há a pesquisa que é feita para aprender, para desbravar determinado 

campo, para conhecer e dominar determinada temática [...] e há a pesquisa científica, 

sistemática e financiada, realizada pelo pesquisador profissional” (2010, p. 52). Diferenciando 

o professor do pesquisador, as autoras citam, entre outras, que “[...] o professor vive a 

realidade institucional, ao passo que boa parte da vida profissional do pesquisador acontece 

fora da instituição [...] seu habitat, sua pertinência tende a ser cada vez mais a comunidade 

científica [...]”, esclarecendo à frente: “A identidade do pesquisador, que precisa ser forjada 

desde a sua formação, tem a ver com esse tipo de espaço que excede a clássica atividade de 

ensino superior praticada nas universidades” (2010, p. 53). Observamos, nessa distinção, que 

as autoras não resistem a aplicar uma hierarquização na qual se ressalta a redução do 

professor ao clássico “ensino superior”, ao institucional, e a exaltação do pesquisador, aquele 

capaz de exceder a instituição, de exorbitá-la para ingressar em um mundo mais vasto, nas 

entrelinhas, sugerindo a ideia da superioridade do último em relação ao primeiro.   

Esse conceito, que distingue tão precisamente o conteúdo do trabalho do professor 

universitário e o do pesquisador, bem como as identidades ligadas a esse conteúdo, parece ser 

uma ideia dominante instalada, hoje, na universidade brasileira, em que se tem respaldado a 

representação que separa ensino de pesquisa, desatenta à hierarquização política nela 

suposta
194

.  
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Marilena Chauí, por exemplo, insurge-se contra essa ideia da separação entre ensino e pesquisa na 

universidade, examinando os significados das propostas de modernização da universidade no Brasil. Para ela 
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Essa breve passagem pelos dilemas da relação ensino-pesquisa na universidade teve o 

objetivo de rememorar o quanto de tensão suscita a ideia da articulação/desarticulação ensino-

pesquisa, que se projeta na política de avaliação das agências e dos agentes universitários, 

com consequências concretas na vida e na carreira dos docentes, significando, com isso, que 

essas políticas têm força estruturante de habitus docentes, pois elas incidem sobre os 

esquemas mentais e disposicionais dos professores, sobre seus valores e concepções, enfim, 

sobre suas práticas e representações no campo acadêmico.  

José Silvério Baía Horta e Maria Célia M. de Moraes mostram, em artigo-relatório em 

que analisam o sistema CAPES de avaliação da pós-graduação na área de educação e de 

ciências humanas (2005), que, nesse sistema, “[...] o quesito que realmente discrimina, no 

atual processo de avaliação da pós-graduação, é a produção bibliográfica, e nessa, a qualidade 

dos veículos de divulgação” (2005, p. 101). A prevalência desse critério de avaliação da pós-

graduação levou os programas a um “perverso círculo vicioso”:  

[...] docentes de programas com alto conceito dedicam mais tempo à 

produção científica, garantindo assim a manutenção desses conceitos e o 

financiamento por parte dos órgãos que consideram fundamental o conceito 

no momento da distribuição das verbas. Entretanto, formam menos alunos, 

demoram mais para titulá-los e perdem mais alunos por abandono ou 

desligamento (Horta, 2002). Entretanto, docentes de programas com baixo 

conceito buscam desesperadamente que todos os seus orientandos se titulem 

o mais rapidamente possível para que seus programas não percam bolsas da 

CAPES; conseguem isso, mas publicam menos, seus programas mantêm 

baixos conceitos e, conseqüentemente, tornam-se menos competitivos no 

momento de disputar financiamento (HORTA; MORAES, 2005, p. 101). 

Em auxílio aos seus argumentos, os autores citam a reflexão de Moreira, Hortale e 

Hartz, que trazem à baila a questão de fundo, a articulação entre ensino e pesquisa na 

universidade e os problemas que pode suscitar a tendência a privilegiar a pesquisa e a 

negligenciar a qualidade do ensino: 

                                                                                                                                                         
essa modernização tem sido contraposta à ideia de democratização da universidade. Uma das propostas dessa 

modernização é a “clara separação entre ensino e pesquisa”. “As propostas mais sofisticadas”, diz Chauí, “[...] 

afirmam que a inseparabilidade entre ensino e pesquisa é um mito, pois nas condições universitárias atuais, nem 

sempre aquele que tem talento para o ensino o terá para a pesquisa e vice-versa. Dessa constatação empírica no 

plano dos talentos naturais e das vocações, passa-se a uma regra: separar ensino e pesquisa. Como se observa, a 

separação não é justificada por necessidades intrínsecas ao ensino e à pesquisa, mas pela diversidade de pessoas 

que os praticam. Ora, isso posto, compreende-se o corolário retirado da regra de separação: aqueles que vão 

apenas ensinar não são obrigados a conhecer todo o campo de estudos em que trabalham, mas apenas o que é 

necessário para a transmissão de rudimentos e técnicas aos estudantes. Que significa tão singela e tão factual 

afirmação? [...] No todo, a proposta de modernização mais sofisticada aceita o que põe a menos sofisticada, isto 

é, um sistema de hierarquias que distinga, por méritos e títulos, os membros do corpo docente, único meio de 

quebrar o vício corporativista. Isso significa, portanto, que aqueles que se dedicarão apenas ao ensino, porque a 

natureza não lhes deu talento nem vocação para a pesquisa formarão o grau mais baixo da hierarquia 

universitária meritocrática (CHAUÍ, 2001, p. 99-100). 
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Um cientista, concentrando suas energias basicamente em escrever e 

publicar textos em revistas indexadas, de que espaço e tempo dispõe para 

refletir e aprimorar a transmissão do conhecimento pela interação com seus 

alunos? Que efeito, em longo prazo, tem para a vida universitária considerar 

o ensino como uma atividade secundária? Como garantir que novos e bons 

cientistas serão formados se o núcleo da socialização científica pode estar 

sendo comprometido? (MOREIRA; HORTALE; HARTZ, 2004, p. 32). 

Devemos atentar, ainda, para a complementação desse pensamento que fazem Horta e 

Moraes, citados, porque remete à violência simbólica com que a política de avaliação e 

financiamento recai sobre o professor universitário: “[...] essa „concentração de energias‟ na 

produção de textos não é uma livre opção do cientista, mas é fortemente condicionada pelo 

modelo de avaliação e pela política de financiamento, voltada cada vez mais para a 

priorização da „excelência‟” (HORTA; MORAES, 2005, p. 101).  A excelência, como 

sabemos, é definida por agentes políticos e tem efeitos de poder material e simbólico nas 

instituições e nos agentes do campo acadêmico
195

. 

Entendemos, assim, que a cultura engendrada pela política de avaliação do professor 

da universidade, que premia o docente que pesquisa e publica e pune o que ensina – essa 

punição, no caso, vai desde ser visto na comunidade como um professor improdutivo ou como 

reprodutor de conteúdo pronto, ser lotado com a maior carga horária possível de sala de aula, 

ser rotulado como “baixo clero”, até a interdição da ocupação de cargos na administração 

universitária e do acesso à classe mais alta da carreira docente, configurando uma espécie de 

“miséria de posição”–, também ancora a sua representação social sobre formação de 

professores, condicionando seu modo de ser e de agir no campo e subcampo acadêmicos.  

Sintetizamos no título do presente subtópico a contradição que enfrentam os 

professores, premidos entre a tradicional função de ensino da universidade e as atuais 

demandas da chamada “universidade de pesquisa”, que vem sendo implementada no Brasil. 

Mais que uma contradição, essa situação indica o grau de complexidade que caracteriza a 

função de professor universitário, hoje, a quem, na transição atual entre modelos de 

universidade por que passa essa instituição, é solicitado que, além de ser professor, seja 

pesquisador. Embora não tivéssemos por foco investigar como os docentes concebem utilizar 
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Dias Sobrinho aponta algumas tendências das críticas ao modelo de avaliação adotado na universidade, entre 

as quais as consequências da aplicação do critério de excelência: Esse modelo “[...] produz a idéia de que não há 

diferenças entre as áreas científicas e, portanto, todas podem receber o mesmo tratamento; reforça o 

corporativismo, o isolamento e a „sacralização‟ da ciência; ao privilegiar a „excelência‟ (justa adequação às 

normas), aumenta o dirigismo, alimenta os mais „fortes‟, mas dificulta o crescimento dos „emergentes‟, aumenta 

a competitividade individual e institucional, não questiona as próprias regras e procedimentos; tende a isolar a 

pós-graduação dos demais subsistemas educativos e de contextos não acadêmicos” (DIAS SOBRINHO, 2008, p. 

86). 
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a pesquisa no ensino e, dialeticamente, colocar o ensino a serviço do desenvolvimento da 

pesquisa, como esses dois signos constituíam itens do conteúdo da representação social 

investigada, percebemos que existem dificuldades dos docentes para conceber como 

estabelecer praticamente, no trabalho cotidiano, tal relação. Efetivamente, sempre que falaram 

desse tema, o fizeram em termos muito abstratos, sugerindo que, antes, reproduzem slogans 

do discurso dominante do que exteriorizam uma convicção construída a partir da experiência 

e da reflexão. 

Concluindo o presente capítulo, destacamos que a investigação sobre a representação 

social do objeto formação de professores mostrou que os formadores da Ufpi representam 

esse objeto de formas diversas e até contraditórias, de acordo com suas inserções no campo 

acadêmico e no subcampo da formação de professores e, também, compartilham certos 

aspectos fundamentais da cultura hegemônica em que estão imersos. A divisão dos 

participantes, segundo sua inserção no subcampo analisado, nas duas Dimensões das 

licenciaturas definidas para o presente estudo, e a aplicação a todo o grupo do Procedimento 

de Classificações Múltiplas com as mesmas palavras do campo semântico permitiu uma 

percepção bastante precisa das diferenças e semelhanças entre ambos, quanto ao conteúdo e à 

organização representacional pesquisada.  

O estudo dos subgrupos mostrou, também, que neles estão presentes os dois processos 

formadores de representações sociais, a objetivação e a ancoragem. A objetivação está 

presente nas operações para reduzir e simplificar o objeto, para torná-lo concreto, familiar, 

“natural” ao subgrupo, de acordo com sua vinculação ao campo acadêmico e ao subcampo da 

formação de professores. Considerando as objetivações identificadas de cada subgrupo de 

formadores, mostramos que há diferenças importantes entre ambos quanto à forma como 

estruturam sua representação social, mesmo quando dispõem de palavras iguais para associar 

e atribuir sentido tendo em vista o mesmo estímulo, o signo formação de professores. 

Mostramos que, ao pensar esse signo, os dois subgrupos operam reduções (formação de 

professores é formação pedagógica) ou ampliações (formação de professores é 

conhecimento) do objeto originalmente pensado em toda sua complexidade e integralidade 

pela teoria pedagógica e pela filosofia da educação. Nessas “versões” do objeto, projetam sua 

posição no subcampo e a problemática em que estão envolvidos, no que respeita à formação 

de professores.  

As representações sociais identificadas ancoram-se em matrizes culturais que 

envolvem, diretamente, os modelos de formação de professores que se desenvolveram e estão 
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em luta no subcampo da formação de professores e cada modelo formativo está associado às 

concepções ou modelos de universidade que vêm presidindo a construção dessa instituição no 

Brasil. Em relação aos modelos de universidade, ainda devemos considerar que estamos em 

uma época de transição, cujo horizonte mais provável é a universidade de pesquisa. As 

premissas desse modelo atuam com força estruturante sobre as representações e práticas dos 

docentes, desde que suas condições de carreira são submetidas e conformadas por aquelas 

premissas, a exemplo do que acontece com a política de avaliação do professor, que premia 

aquele que pesquisa e pune o que ensina. Assim, também, a representação social dos docentes 

sobre seu objeto de trabalho, formação de professores, é fortemente influenciada por essa 

política de carreira, que determina o que é importante e o que não é, no trabalho do professor, 

reforçando a cultura hegemônica preexistente.  

Os mapas produzidos com o PCM são efetivamente fragmentos da realidade 

pesquisada que contêm em si o problema e as relações sociais nele envolvidas. As facetas, que 

emergiram da representação social pesquisada de cada subgrupo, claramente guardam, por 

exemplo, os vestígios dos modelos de universidade e dos modelos formativos de professores, 

que, hegemônicos, engendram habitus docentes, que medeiam a construção das 

representações sociais sobre o objeto pesquisado e as práticas adequadas ao campo e 

subcampo acadêmicos analisados. Do mesmo modo, a política de carreira traçada para o 

professor universitário, da qual selecionamos alguns aspectos – os critérios de recrutamento, 

os conhecimentos profissionais exigidos, que desconsideram a necessidade de formação 

pedagógica (que também é um conhecimento profissional) e a avaliação do trabalho docente 

centrada na pesquisa, como texto publicado –, tanto quanto os modelos acima referidos, é uma 

força estruturante de habitus docentes, representações sociais e práticas, pois essa política 

integra o mesmo sistema cultural hegemônico.  

Demonstramos, assim, a funcionalidade do modelo de análise proposto por Domingos 

Sobrinho (2000), segundo o qual, em um campo social, onde os agentes ocupam distintas 

posições, há disputas pela construção do sentido dos objetos e pela imposição (não percebida) 

desse sentido como legítimo. Esse sistema hegemônico estrutura habitus, que se articulam às 

representações sociais e constituem dimensão fundamental a ser apreendida no processo de 

construção destas, quando o objetivo é compreender os sentidos atribuídos a objetos 

socialmente partilhados. 

Sob o impacto da política de carreira, os formadores de professores da Dimensão 

Específica, por exemplo, movendo-se segundo seu senso prático, valorizam o conhecimento 
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específico e desvalorizam o conhecimento pedagógico, desconhecendo a especificidade deste; 

por essa razão tendem a reduzir tal especificidade a coisas como dom, criatividade, gostar do 

que faz e a diluir a prática docente em um contexto social geral; cedem à imposição do 

discurso legítimo que valoriza a pesquisa, mas somente evocam a pesquisa dos objetos 

específicos da própria especialização; separam pesquisa de ensino e formação pedagógica de 

formação específica, neste caso, com a ressalva de que somente colocaram essas duas 

Dimensões da formação nas licenciaturas na mesma faceta na presença do signo formação de 

professores. Os formadores da Dimensão Pedagógica tomam como valor central o 

conhecimento pedagógico, abstraindo o conhecimento específico, que justificaria o primeiro; 

demonstram alto envolvimento com os elementos contextuais, sociais do trabalho docente; 

articulam um discurso pedagógico positivo em torno da profissionalização do professor, 

expulsando os elementos subjetivos e afetivos que pareçam se contrapor à profissionalização;  

aderem ao discurso legitimador sobre a centralidade da pesquisa, mas referida principalmente 

aos objetos pedagógicos teóricos. 

Os subgrupos guardam similaridades entre si, pois estão envolvidos por sistemas 

culturais comuns, produzem e compartilham esse universo “[...] onde todos estão em relação 

de articulação e interdependência”, ao qual Domingos Sobrinho caracteriza como a cultura 

imposta, não percebida como imposição, que se legitima e engendra habitus e representações 

que vão orientar – não sem grandes e complexas mediações ou ressignificações – a prática dos 

agentes nos seus campos e subcampos de atuação (2000, p.120). Uma dessas similaridades 

que compartilham, no plano do objeto formação de professores, é a naturalização da 

fragmentação desse objeto de trabalho ao lidarem com as duas Dimensões da formação de 

professores aqui focalizadas. 

 Considerando as representações sociais dos subgrupos sobre o objeto formação de 

professores como referentes da disputa entre eles, devemos, enfim, precisar os termos dessa 

disputa. Se entre os docentes da Dimensão Pedagógica a luta pelo governo do subcampo é 

franca e direta, pois há necessidade de afirmar o valor do conhecimento pedagógico, isto é, 

sua legitimidade e dignidade acadêmica, entre os da Dimensão Específica, esse objeto perde 

importância comparado aos investimentos do subgrupo nos objetos da disciplina específica 

em que os docentes vão se especializando cada vez mais, aos quais atribuem mais 

legitimidade e dignidade. Dilui-se relativamente a importância da formação de professores, 

como objeto de trabalho e estudo, e subordina-se esse objeto aos das disciplinas específicas, 

tidos como de maior valor simbólico. A disputa, nesse subgrupo, parece circunscrever-se, 
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antes, à manutenção da formação de professores o mais próximo possível do esquema 

histórico que presidiu essa formação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final de nossa jornada investigativa, devemos refazer o caminho percorrido, 

destacando os aspectos mais fundamentais do estudo desenvolvido e avaliando o que 

alcançamos tendo em vista os propósitos iniciais.  

Tendo à partida a percepção do aspecto mais evidente do problema no fato de que, na 

Ufpi, a última reforma oficial da formação de professores nos cursos de licenciatura, 

determinada pela legislação educacional, no início dos anos 2000, assim como outras 

anteriores, não enfrentou o que, talvez, seja o principal problema da formação de professores 

nas licenciaturas, do ponto de vista dos interesses da educação básica – a fragmentação da 

base da formação em dois blocos de disciplinas, justapostos e isolados entre si, a formação 

pedagógica e a formação específica, perdendo-se a compreensão da especificidade do trabalho 

docente. Nesse quadro, atentamos para o papel essencial que desempenham os formadores de 

professores. Acreditamos 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 os campos sociais e instituições, entre instituições e 

agentes, existem poderosos mediadores, como os habitus docentes e as representações sociais 

construídas a partir deles, e que também podem nutri-los, que orientam essa ação cotidiana. 

Esse ponto de partida nos levou a propor a presente investigação, cujo objetivo geral é 

identificar o conteúdo e a organização da representação social sobre o objeto formação de 

professores, construída pelos docentes das licenciaturas da Ufpi, considerando o lugar que 

ocupam na estrutura das posições relativas do campo acadêmico, os efeitos simbólicos daí 

decorrentes e as implicações desses condicionantes para a ação formativa. Tal objetivo foi 

desdobrado em três outros, específicos, resumidamente: caracterizar o subcampo da formação 

de professores como lugar de lutas concorrenciais pelo poder simbólico; identificar e analisar 

o conteúdo e organização da representação social sobre formação de professores de acordo 

com sua especificidade de atuação no subcampo; apreender os habitus docentes dos 

formadores de professores, tendo em vista sua origem e trajetória, bem como as 

especificidades de suas posições no subcampo de atuação. 

Procuramos alcançar esses objetivos percorrendo o roteiro deles decorrente, traçado, 

basicamente, sobre três interrogações relativas aos agentes-formadores de professores: onde 

atuam? Quem são? O que pensam sobre formação de professores? Na base deste 
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empreendimento teórico, a hipótese de que os formadores de professores constroem diferentes 

representações sociais sobre seu objeto de trabalho – formação de professores – de acordo 

com a posição que ocupam na estrutura de posições relativas do campo acadêmico nacional e 

do subcampo da formação de professores. 

Respondemos a primeira interrogação compreendendo a instituição universitária na 

qual os docentes vivem e trabalham, a Ufpi, como instituição do campo acadêmico nacional, à 

qual é atribuída a tarefa de formar professores da educação básica. Valemo-nos do referencial 

teórico de Pierre Bourdieu, para interpretar o campo acadêmico nacional como um espaço 

social no qual têm lugar disputas simbólicas cujo objeto é a acumulação de poder simbólico. 

Em consonância com as noções de campo social e agência, desenvolvemos a concepção de 

que a agência Ufpi ocupa lugar periférico no concerto das demais instituições universitárias 

do país e concorre com suas congêneres para alcançar melhor posição no campo acadêmico 

nacional. Um dos requisitos para melhorar essa posição é que a Instituição assuma cada vez 

mais a condição de universidade de pesquisa, conforme os critérios definidos pela 

organização do campo e pela política de educação superior do país. O subcampo da formação 

de professores recobrirá a Ufpi e nela terá expressão por meio dos movimentos desta para se 

qualificar, segundo aquela denominação. 

Trabalhando com a noção de que a formação de professores, atualmente, é um 

subcampo em processo de constituição no campo acadêmico nacional, evidenciamos alguns 

indícios essenciais da constituição de um subcampo: a existência de instituições e agentes  

dispostos a disputar a direção político-epistemológica do subcampo, de objetos de disputa, de 

obras, eventos e associações de produtores do subcampo, de condições de autonomia relativa 

do mesmo e de controle da inserção dos novos agentes no subcampo. Identificando a Ufpi e 

seus centros e departamentos como agências do subcampo da formação de professores,  

focalizamos os processos histórico-sociais de constituição dessas agências, ressaltando o 

modo como o conhecimento pedagógico e a formação de professores nelas se estabeleceu.   

Remontamos aos modelos de universidade que têm estado subjacentes à organização 

da Ufpi para evidenciar as tensões que têm atuado no curso do seu desenvolvimento, bem 

como procuramos entender as interações desses modelos institucionais com os modelos de  

formação de professores. Especialmente, focalizamos a formação de professores recebida 

como herança da Faculdade Católica de Filosofia até a constituição do Centro de Ciências da 

Educação, como também as dinâmicas que assumiram as duas Dimensões da formação de 

professores nas licenciaturas, no interior da Universidade.   
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O exame dos dados estatísticos sobre o conjunto dos docentes da Ufpi e sobre os 

formadores de professores mostrou uma constante que se impôs à pesquisa, a necessidade de 

considerarmos os efeitos dos habitus de gênero no subcampo da formação de professores. A 

divisão por gênero dos docentes do subcampo, delineado por uma maior presença de mulheres 

na Dimensão Pedagógica e de homens na Dimensão Específica das licenciaturas, não é casual 

e nem insignificante, pois o gênero atua como princípio subterrâneo de produção de práticas, 

como diferenciador no campo acadêmico, que implica diferentes aportes de poder político e 

científico a cada categoria, tanto mais eficaz quanto mais invisível no cotidiano das 

instituições e dos agentes.  

A segunda interrogação – quem são os professores? – procuramos respondê-la pela 

apreensão dos referentes empíricos dos habitus docentes desses formadores, desde sua origem 

social, passando pela formação escolar, recrutamento até os investimentos na carreira 

acadêmica. O estudo mostrou que os docentes têm origem social nas camadas populares, com 

ascendentes quase sempre detentores de pequeno capital cultural, mas contaram com famílias 

que investiram em sua educação escolar, mesmo daqueles que cumpriram o trajeto da 

educação básica nas escolas públicas estaduais ou municipais, muitas das quais apresentam 

fragilidades conhecidas. Fundamental, também, parece ter sido o fato de que eles cumpriram 

todo o trajeto escolar previsto e, na grande maioria, em idade própria. Essa intimidade com a 

escola há de ter estruturado habitus docentes desses professores e os auxiliou a chegar a uma 

posição de elite da categoria dos professores, no Brasil.  

Como tínhamos clara, desde o início, a ideia de que o grupo de formadores 

apresentava uma divisão, segundo sua vinculação às disciplinas de formação pedagógica ou às 

disciplinas de formação específica das licenciaturas, trabalhamos com esses dois subgrupos, 

de acordo com essa vinculação. As respostas dos professores foram organizadas e analisadas 

por essa perspectiva das Dimensões da formação nas licenciaturas a que pertencem. A análise 

estruturada por esse critério dos subgrupos mostrou reiteradamente que os professores das 

licenciaturas tanto compartilham referentes empíricos de seus habitus docentes, como os têm 

em formas diversas e que essas semelhanças e diferenças estão operantes quando constroem 

os sentidos do objeto formação de professores.   

Aqui cabe um breve desvio para lembrar a necessidade de que todo pesquisador 

examine os próprios critérios de pesquisa, pois, como enfatiza Bourdieu em O poder 

simbólico (1989), os instrumentos do conhecimento são parte do conhecimento da realidade, 

principalmente se essa realidade depende de conhecimento e reconhecimento, como é o caso 
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da representação.  Os pesquisadores, quando objetivam suas representações no discurso, são 

capazes de criar a realidade, de redefinir fronteiras, de modo que não há inocência na 

discussão sobre a pertinência da inclusão na análise das propriedades objetivas e também das 

subjetivas, como o sentimento de pertença, exemplifica Bourdieu, ou seja, “[...] as 

representações que os agentes sociais têm das divisões da realidade e que contribuem para a 

realidade das divisões” (1989, p. 120). Para o pesquisador, pensar sobre as próprias 

representações equivale a um exercício de reflexividade, para controle das próprias 

categorizações, pois a condição de agente do campo e do subcampo analisados está subjacente 

à condição de pesquisador.  

Impõe-se-nos reconhecer os limites da opção por esse critério específico de divisão do 

grupo pesquisado, porquanto não são as únicas dicotomias presentes no processo formativo de 

professores na universidade. Ainda que essa divisão esteja atuante na prática, levá-la à 

pesquisa como categoria de análise equivale a reforçá-la. Ou seja, é preciso que reconheçamos 

os limites desse princípio de classificação que opõe, em primeira mão, o pedagógico e o 

específico, sob pena de legitimá-lo e, irremediavelmente, entregarmo-nos a ele, acreditando 

que faz parte da natureza da formação de professores o que não passa de um esquema 

classificatório, uma estrutura estruturada e estruturante que funciona como aquele “fundo de 

evidências” compartilhado por todos os agentes de um universo social, que viabiliza o 

consenso sobre o sentido do mundo.  

 Da perspectiva do que pretendemos aqui demonstrar, as diferenças de habitus e 

representações sociais do objeto formação de professores, verificadas entre os dois 

subgrupos, são essenciais para explicar suas posições de chegada na estrutura do campo 

acadêmico e do subcampo da formação de professores, ou seja, as posições de um e outro 

subgrupo são hierarquizadas porque os capitais que cada qual acumulou na sua trajetória 

social – escolar e profissional – são substancialmente diferentes. Essas propriedades que os 

formadores carreiam no momento do recrutamento pesam na definição de quem vai atuar em 

uma ou outra Dimensão da formação nas licenciaturas, nas condições de seu acesso ao campo 

acadêmico e ao subcampo analisado. 

Demonstramos que, para além das propriedades compartilhadas, há diferenças entre os 

formadores na sua origem social, na trajetória escolar, na iniciação profissional, que se vão 

acumulando no ponto de chegada – o campo acadêmico e o subcampo onde têm inscrição. 

Destacamos: no subgrupo da Dimensão Específica, há mais pais (homens) de formadores com 

nível superior do que no subgrupo da Dimensão Pedagógica, o que significa mais capitais 
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recebidos como herança familiar. O primeiro subgrupo tendeu massivamente a obter sua 

escolarização de nível médio nos antigos cursos científico, ou de 2º grau, ou atual ensino 

médio, no qual entrou em contato, por mais temp, com as disciplinas clássicas da educação 

básica e com o modelo do professor secundário, quase sempre um licenciado, cujo espelho 

costuma ser o professor universitário, enquanto uma parte do subgrupo da Dimensão 

Pedagógica cumpriu seu nível médio em escola normal, onde o contato com as disciplinas 

tradicionais do ensino médio costuma ser minimizado e a experiência docente que lhe serve 

de modelo, geralmente, vem da escola primária.  Notamos, no trajeto escolar dos dois 

subgrupos, um movimento comum que traz uma parte deles do interior para a capital e da 

escola pública para a escola privada, à medida que alcançam as séries escolares mais altas. 

Mas o subgrupo da Dimensão Específica frequentou mais a escola privada no nível médio e o 

subgrupo da Dimensão Pedagógica cursou mais a escola normal, quase sempre pública e 

gravemente desqualificada, sendo esse um indício que se soma a outros de que o primeiro 

subgrupo possa ter contado com maior capital cultural no seu trajeto escolar. 

Conferimos seus perfis socioculturais como estudantes universitários, desde a escolha 

de um curso de licenciatura dito “popular”, conforme Setton (1999), na hierarquia interna – e 

dissimulada – do campo universitário, até as experiências que contribuíram para estruturar 

referências positivas da docência de ensino superior, como o exercício de monitoria, a 

participação no movimento estudantil e participação em pesquisas. Aqui, também, suas 

trajetórias os diferenciam, sob certos aspectos. Cruzando as informações estatísticas, vimos 

que o gênero feminino teve menos experiências de monitoria e de pesquisa do que o gênero 

masculino, ao que se sobrepõe o fato de que as mulheres tiveram experiência de trabalho 

docente mais precoce do que os homens. Esses dados incidem sobre a maioria de sujeitos da 

Dimensão Pedagógica, que é de mulheres, estando em linha de coerência com a constatação 

de que os sujeitos dessa Dimensão dispuseram de menos capital cultural do que seus colegas 

da Dimensão Específica das licenciaturas, seja porque uma parte já estava trabalhando para 

sobreviver, seja porque outra estudava em uma escola normal. 

A iniciação como docentes de parte significativa deles, como estudantes ou já 

graduados, é outra fonte estruturadora de habitus docentes e de diferenças entre os dois 

subgrupos. Os docentes com atuação na formação pedagógica têm frequência maior em 

experiências na educação básica centradas em instituições que cultivam o ethos pedagógico; 

já aqueles que atuam na formação específica têm experiência maior do que seus colegas no 
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ensino de disciplinas específicas das séries finais do ensino fundamental e no ensino médio e 

profissional. 

Considerando a graduação básica dos formadores, como demonstramos na 

caracterização dos participantes desta pesquisa, é significativo o dado que evidencia que todos 

os portadores de graduação em Pedagogia, sendo a única ou acumulada com outra graduação, 

estejam na Dimensão Pedagógica da formação de professores, e todos os formadores da 

Dimensão Específica são portadores de um curso de licenciatura específica ou de bacharelado, 

sendo único ou acumulado com outra graduação específica, não havendo representante da 

Dimensão Específica portador de curso de Pedagogia. Esses são referentes do percurso 

escolar dos professores que somam na construção dos habitus docentes aqui tratados.   

Visando a identificar as propriedades que os viabilizaram como agentes do campo 

acadêmico e do subcampo da formação de professores, investigamos, em perspectiva 

sincrônica, como são os docentes das licenciaturas em ação, propondo-lhes uma série de 

questões sobre: objetos de estudo na pós-graduação; participação em pesquisas; áreas de 

atualização de conhecimento; objetos de disputa na esfera das licenciaturas; valores 

pedagógicos em relação aos docentes da educação básica. Com essas questões, esperávamos 

captar a lógica de funcionamento de seu senso prático no campo de atuação. Observamos que 

os professores de licenciaturas vão construindo suas diferenças, engendradas desde a origem 

social, no trajeto escolar, na iniciação profissional e no recrutamento para ingressar no campo 

acadêmico e, à proporção que se aprofundam na carreira docente, concomitante ao modo 

como se embrenham nas suas especialidades, abstraindo a condição de formadores de futuros 

docentes da educação básica. Com especial atenção, rastreamos os referentes empíricos dos 

habitus docentes estruturados a partir da identificação dos formadores com as disciplinas em 

que se especializam, mostrando-se esses habitus disciplinares como mediadores, verdadeiros 

prismas, por meio dos quais os subgrupos configuram seus conteúdos representacionais e 

orientam sua lógica da prática no subcampo da formação de professores.  

Completamos esta parte do trabalho, apresentando alguns dados sobre o consumo de 

bens materiais e simbólicos dos professores de licenciatura da Ufpi, com o objetivo de 

evidenciar o ponto de chegada atual, que os mostra ocupando posições socialmente muito 

diferentes daquelas em que estava a maioria de seus avós. Como professores universitários de 

uma instituição pública, federal, partilham modos de ser e agir, níveis de consumo e 

experiências culturais semelhantes, valorizados pela cultura dominante, que os classificam 

como fração dominada da classe dominante. 
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No terceiro capítulo deste trabalho, voltamo-nos para o estudo do conteúdo e 

organização da representação social de cada subgrupo de formadores analisado sobre o objeto 

formação de professores, correlacionando os conteúdos dessa representação aos referentes 

empíricos dos habitus docentes identificados. Examinamos a contextura da representação 

social de cada subgrupo, buscando sua articulação com aqueles referentes, conforme o 

caminho sugerido por Domingos Sobrinho (2000; 2003a; 2003b). Trabalhando com as 

objetivações produzidas (formação de professores é formação pedagógica, do subgrupo da 

Dimensão Pedagógica, e formação de professores é conhecimento, do subgrupo da Dimensão 

Específica), procuramos referenciar esse aspecto imagético da representação social dos 

subgrupos às diferenças de posição e também ao que compartilham na estrutura do campo 

acadêmico e do subcampo da formação de professores. 

As facetas da representação social investigada de cada subgrupo, que logramos 

identificar, são inequívocas quanto às diferenças no conteúdo e organização dessa 

representação. Ainda que as palavras do conteúdo oferecidas a cada subgrupo tenham sido as 

mesmas, as redes de significado e sentido construídas com elas, os valores a elas atribuídos 

são diferentes, como demonstramos no último capítulo. Relembrando apenas os casos mais 

conspícuos do presente estudo, com os termos vocação e capacitação, enquanto o subgrupo 

da Dimensão Pedagógica os rejeitou vigorosamente, o subgrupo da Dimensão Específica os 

aceitou sem maiores questionamentos, inclusive, atribuindo ao segundo termo uma média de 

associação ao objeto formação de professores tão alta quanto aquela atribuída a formação 

pedagógica.  

Se cada faceta identificada é a projeção de um componente essencial do universo de 

variáveis presentes nos sistemas conceituais dos sujeitos e se o habitus é estrutura social que 

se torna estrutura mental, incorporada, compreendemos que existe aí um encontro da 

representação social com o habitus, entrelaçamento sempre mediado pelos valores e códigos 

coletivos dos sujeitos, pelo lugar que ocupam na estrutura social, no campo e subcampos 

analisados. Não é ocioso que o subgrupo da Dimensão Pedagógica, constituído de uma 

maioria de mulheres ligadas na sua trajetória social ao pedagógico, sustente na Classificação 

Livre e na Classificação Dirigida a faceta de sua representação social que denominamos de 

Formação Profissional (Figuras 1 e 2). Além dessa trajetória social, o subgrupo sabe, ao 

menos existencialmente, das dificuldades do conhecimento pedagógico para ser aceito como 

conhecimento digno do nome ciência no campo acadêmico. A faceta Formação Profissional 

tem, para o subgrupo, o sentido de uma estratégia contra a condição de gênero dominado, a 
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condição da profissão docente socialmente desvalorizada, a condição do conhecimento 

pedagógico como ciência que luta por prestígio e reconhecimento no campo acadêmico.  É a 

força simbólica desse lugar social do subgrupo que esculpe tal faceta, assim como as demais. 

Do outro lado, também não é gratuito que o subgrupo da Dimensão Específica tenha 

que quase desmontar o mapa desenhado na Classificação Livre (Figura 3) para redesenhar 

outro na Classificação Dirigida (Figura 4). Entregues à própria espontaneidade para classificar 

as palavras, os sujeitos deixam transparecer o habitus docente que sustenta seu processo de 

classificação e categorização de palavras, para construir as facetas da representação. As 

diferenças substanciais entre um mapa e outro demonstram a tensão que os atravessa ao 

lidarem com o tema proposto. A lógica que produz o primeiro mapa é a lógica da prática mais 

genuína do subgrupo: falam os cientistas, os pesquisadores, os especialistas, os que detêm um 

conhecimento disciplinar específico, compatível com uma trajetória social diferente daquela 

do subgrupo anterior, mais comum ao gênero masculino, que contou com mais capital cultural 

etc. Para redesenhar o segundo mapa, em certa medida, tiveram de deixar sua “zona de 

conforto” representacional e considerar o hibridismo e a ambiguidade que marcam seu lugar 

social, pois, além de especialistas, são formadores de professores, uma função menos 

prestigiosa da docência universitária.  

Retomamos, então, a tese que abraçamos para melhor precisar seus termos. O 

pressuposto inicial era de que os docentes das duas Dimensões da formação de professores 

nas licenciaturas constroem diferentes representações sociais do seu objeto de trabalho, 

formação de professores, por força das distintas posições que ocupam na estrutura do campo 

acadêmico e do subcampo da formação de professores. As posições alcançadas nessas 

estruturas devem-se a diferenças na origem social e trajetória escolar e profissional desses 

agentes, cujos habitus docentes correspondem aos lugares por eles ocupados no campo 

acadêmico e no subcampo da formação de professores, sendo a partir desses habitus que 

constroem sua representação social sobre seu objeto de trabalho. 

O desenvolvimento da pesquisa evidenciou que os habitus docentes e as 

representações sociais dos subgrupos comportam semelhanças, e, também, diferenças, em sua 

composição. Os formadores de professores compartilham os pressupostos mais amplos, que 

viabilizam a própria existência do campo acadêmico e seus subcampos, como os advindos da 

ciência moderna, dos modelos de universidade, de formação de professores, da política que 

estrutura a carreira docente. Todavia, entre os grandes ideais dos modelos e o senso prático 

que move os sujeitos nos campos sociais imiscuem-se habitus e representações sociais que 
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orientam a prática. Nesse nível, os docentes entram em desacordo, diferenciando-se, quanto 

ao sentido que atribuem ao objeto formação de professores, pois constroem esse sentido a 

partir de sua posição na estrutura do campo acadêmico. Os habitus docentes engendrados 

desde a família, a escola, o recrutamento profissional e a vinculação, por meio das disciplinas 

que desenvolvem, com a Dimensão da formação nas licenciaturas a que pertencem, tornam-os 

diferentes entre si. As diferenças identificadas nos permitem sustentar que eles são detentores 

de distintos habitus docentes, quando se trata da relação com seu objeto de trabalho. Dizendo 

de outro modo, esses habitus docentes engendram práticas diferentes, lutas, tensões e 

conflitos – às vezes, com alarde, mais frequentemente, como uma tensão silenciosa que pode 

se manifestar nas salas de aula, nas assembléias departamentais e, mesmo, em reuniões 

informais de pares. 

Na Ufpi, estruturada sob o signo da reforma universitária de 1968, as Dimensões da 

formação nas licenciaturas repousam sobre uma estrutura organizacional que dividiu o 

trabalho de formação de professores entre diferentes Centros e Departamentos, que estão em 

relação de concorrência no interior da Instituição. As Dimensões da formação de professores 

são, assim, isoladas e autonomizadas uma em relação à outra, aprofundando-se e legitimando-

se a dicotomia entre elas, como se se tratasse de duas formações independentes. Tal dicotomia 

já existia, é certo, mas não de forma tão acentuada, porque a formação pedagógica anterior era 

tratada como tópico educacional, complementação da formação do bacharel, e seus agentes 

não pareciam ter pretensão a um lugar próprio no campo e subcampo acadêmicos analisados. 

A representação social do objeto formação professores de cada subgrupo, objetivada, 

uma, como formação pedagógica, outra, como conhecimento, expressa, a primeira, a luta 

simbólica empreendida pelo subgrupo da Dimensão Pedagógica pelo seu conhecimento e 

reconhecimento como autoridade científica no campo e subcampo analisados; a segunda, a 

ambiguidade da posição dos docentes da Dimensão Específica cuja identidade está mais 

ligada à disciplina ou área de conhecimento em que são especialistas, mas que também têm a 

tarefa de formar professores. De suas posições na estrutura do campo acadêmico e do 

subcampo, ambos os subgrupos disputam o poder simbólico de definir, conforme seus 

desígnios, o que é a formação de professores e determinar sua direção e sentido. A 

representação social identificada de cada subgrupo, efeito dos habitus docentes estruturados a 

partir da trajetória social e das lutas desses agentes empreendidas no campo acadêmico e no 

subcampo da formação de professores, torna-se uma propriedade do campo e subcampo 

acadêmicos, passando a ter um papel nos litígios que se desenvolvem nesses espaços sociais, 
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como instrumento de luta ou como objeto de disputa, sendo o objetivo dessa luta estabelecer e 

sustentar a posição de dominância dos agentes, impondo aos demais grupos o sentido da 

formação de professores nas licenciaturas. 

Demonstramos que, recorrentemente, como coletivos, os professores universitários 

analisam a formação de professores segundo suas posições e interesses no campo e subcampo 

focalizados, tendendo a reproduzir as legitimidades impostas pela cultura hegemônica, seja do 

contexto global, nacional ou local, seja do contexto institucional ou do contexto disciplinar a 

que pertencem imediatamente. Os subgrupos abstraem que a formação de professores tem 

especificidade que exige explicitação teórica, que não se reduz a qualquer das duas dimensões 

formativas analisadas. Ambos demonstram a tendência a reproduzir as legitimidades 

impostas, advindas da cultura hegemônica e filtradas pelo seu lugar de pertença nos espaços 

sociais analisados.   

Tem razão Domingos Sobrinho, quando afirma que os signos hegemônicos, sendo 

veículo de informação do poder simbólico, “[...] influenciam a estrutura imagética da 

representação que a torna guia de leitura e teoria de referência para a compreensão da 

realidade” e que as representações sociais de objetos como a educação, o corpo, a língua, a 

raça etc., “[...] construídas a partir de signos legítimos e dentro de um espaço social concreto 

no qual se desenrolam as relações de dominação simbólica, possuem forte tendência a 

circunscrever os sujeitos e suas ações nos marcos dos movimentos reprodutivos societários” 

(2003a, p. 68). Temos presenciado a sucessão de gerações de formadores que herdam, junto 

com os capitais que recebem de suas famílias, da escola, dos campos sociais onde militam, 

representações, crenças, práticas, lutas, disputas, tensões e conflitos. Ainda que tenhamos 

identificado formadores com representações individuais sobre o objeto formação de 

professores a que poderíamos qualificar como científicas, ou adequadas, ou justas, que 

merecem registro pelo potencial de mudança que guardam, podemos afirmar que a alta 

qualificação escolar e profissional, que caracteriza o grupo pesquisado, não lhe tem garantido 

uma representação do seu objeto de trabalho que possa ser assim descrita.  

Se em alguns momentos pôde parecer que estávamos discutindo que disciplinas, que 

departamentos melhor formariam o “bom professor”, é que isso é quase inevitável quando o 

tema é formação de professores, por causa de crenças que não questionamos. Desejávamos, 

antes, ressaltar a necessidade de reconhecimento, por meio da análise das representações e 

práticas sociais que os denunciam, da presença operante nos formadores de professores dos 

habitus docentes, que, sendo vagos, fluidos, “naturais”, são menos visíveis, mais difíceis de 
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serem percebidos. O habitus, que Bourdieu descreve, em diversas passagens, como 

“gramática gerativa” de um repertório de práticas adequadas a um campo, “matriz de 

percepções, de apreciações e de ações” que permite uma variedade infinita de práticas, 

“história feita natureza”, ou seja, esquecida como história, produz práticas que só podem ser 

entendidas se referidas às condições sociais de produção do próprio habitus que as engendrou. 

Daí a advertência de Bourdieu, no Esboço de uma teoria da prática, de que: “Enquanto 

ignorarmos o verdadeiro princípio dessa orquestração sem maestro que confere regularidade, 

unidade e sistematicidade às práticas de um grupo ou de uma classe”, estaremos submissos 

“ao artificialismo ingênuo que não reconhece outro princípio unificador da ação ordinária ou 

extraordinária de um grupo ou de uma classe senão o da montagem consciente e meditada do 

complô” (2003c, p. 59).  

Iniciamos o presente trabalho recorrendo a um pequeno texto de Sacristán, onde ele 

dizia da importância de levarmos em consideração, quando se tratasse de investigar a 

formação de professores, o papel do habitus, dos sentimentos e da vontade. São esses 

elementos da lógica da prática cotidiana – seguidamente esquecidos – que se interpõem entre 

as grandes teorias, a perfeição dos modelos, inclusive dos advindos das políticas de formação 

de professores, e a própria prática. A mudança na formação de professores só pode ser 

pensada se nos dispusermos a descobrir, ou a redescobrir, a força, isto é, o poder desses 

elementos. 
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(ANEXO A) 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA – FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

ORIENTADORA - PROFESSORA DRA. ERIKA DOS REIS GUSMÃO ANDRADE 

COORIENTADOR - PROFESSOR DR. ANTÔNIO DE PÁDUA CARVALHO LOPES 

ORIENTANDA - NILZA MARIA CURY QUEIROZ  

 

PROTOCOLO DA ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 

 

NÚMERO DE CONTROLE  

 

 

                            

 

FRASE-ESTÍMULO: “FORMAÇÃO DE PROFESSORES É...” 

 

PALAVRAS EVOCADAS ORDEM 

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

  

 

5 

  

 

6 

  

 

 

PALAVRA MAIS 

IMPORTANTE: 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
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(ANEXO B) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA – FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

ORIENTADORA - PROFESSORA DRA. ERIKA DOS REIS GUSMÃO ANDRADE 

COORIENTADOR - PROFESSOR DR. ANTÔNIO DE PÁDUA CARVALHO LOPES 

ORIENTANDA - NILZA MARIA CURY QUEIROZ  

 

 

INSTRUMENTO I 

 

NÚMERO DE CONTROLE  

 

NOME DO PARTICIPANTE:   

 
 

SEXO M F 

  
 

CENTRO:  

 

DEPARTAMENTO: 

  
 

CLASSE/NÍVEL: 

 
 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO: 

PERMANENTE TEMPORÁRIO 

  
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

GRADUAÇÃO: 

1)  2)  

 

PÓS-GRADUAÇÃO: 

MESTRADO:  

 

 

DISSERTAÇÃO:  

 

DOUTORADO: 

 

 

TESE:  

 

 

ATUAÇÃO DOCENTE NA UFPI 

CURSOS DE LICENCIATURA: 

 
TEMPO: 

 

OUTROS CURSOS: 

 - 
TEMPO: 

 

DISCIPLINAS QUE MINISTRA: 

1)  2)  3) 

 
 

EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO 

 TEMPO:  TEMPO: 
 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM OUTRA ÁREA: 

 
 

PESQUISA REALIZADA/EM ANDAMENTO:  
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(ANEXO C) 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA – FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

ORIENTADORA - PROFESSORA DRA. ERIKA DOS REIS GUSMÃO ANDRADE 

COORIENTADOR - PROFESSOR DR. ANTÔNIO DE PÁDUA CARVALHO LOPES 

ORIENTANDA - NILZA MARIA CURY QUEIROZ  

 

 

 

 

PROTOCOLO DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÕES MÚLTIPLAS 

 

 

 

NÚMERO DE CONTROLE  

 

 
CLASSIFICAÇÃO LIVRE: 

 GRUPO 1 ________________________________________________________________________  

 GRUPO 2 ________________________________________________________________________  

 GRUPO 3 ________________________________________________________________________  

 GRUPO 4 ________________________________________________________________________  

 GRUPO 5 ________________________________________________________________________  

 GRUPO 6 ________________________________________________________________________  

 

CLASSIFICAÇÃO DIRIGIDA:  

 MUITÍSSIMO ASSOCIADO: ________________________________________________________  

 MUITO ASSOCIADO:  _____________________________________________________________ 

 MAIS OU MENOS ASSOCIADO: ____________________________________________________  

 POUCO ASSOCIADO: _____________________________________________________________  

 NÃO ASSOCIADO: _______________________________________________________________ 

 

“FORMAÇÃO DE PROFESSORES É... 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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(ANEXO D) 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA – FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

ORIENTADORA - PROFESSORA DRA. ERIKA DOS REIS GUSMÃO ANDRADE 

COORIENTADOR - PROFESSOR DR. ANTÔNIO DE PÁDUA CARVALHO LOPES 

ORIENTANDA – NILZA MARIA CURY QUEIROZ   

 

INSTRUMENTO II 
 

NÚMERO  DE CONTROLE  
 

NOME DO 

PARTICIPANTE:  

 

 
 

CENTRO:  

 
DEPARTAMENTO:  CLASSE/NÍVEL:  

 
 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO: 

PERMANENTE TEMPORÁRIO 

DE: 40 horas: 20 horas: 40 horas: 20 horas: 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

GRADUAÇÃO (especificar se licenciatura ou bacharelado) 

1)  

 

2)  

PÓS-GRADUAÇÃO (especificar ano de obtenção do título, área e instituição e anotar o título ou 

temática da dissertação/tese) 

MESTRADO: 

 

 

DISSERTAÇÃO:  

DOUTORADO: 

 

 

TESE:  

PÓS-DOUTORADO: 

 

 

RELATÓRIO: 

OUTROS (especialização/aperfeiçoamento): 

 

 

MONOGRAFIA: 

 

ATUAÇÃO DOCENTE NA UFPI 

CURSOS DE LICENCIATURA: 

 

TEMPO: 

 

OUTROS CURSOS: 

 

TEMPO: 

 

DISCIPLINAS QUE MINISTRA: 

1)  

 

2)  

 

3)  

 
 

EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO 

 TEMPO:  

 

 TEMPO:  

 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM OUTRA ÁREA (especificar área e atividade) 

 
 

PESQUISA REALIZADA/EM ANDAMENTO: 
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(ANEXO E) 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA – FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

ORIENTADORA - PROFESSORA DRA. ERIKA DOS REIS GUSMÃO ANDRADE 

COORIENTADOR – PROFESSOR DR. ANTÔNIO DE PÁDUA CARVALHO LOPES 

ORIENTANDA – NILZA MARIA CURY QUEIROZ  
 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE HABITUS 

 

Nº de CONTROLE  

 

Caro Professor(a): 

 

Este questionário é parte de uma pesquisa de doutorado que visa a identificar os modos de ser e pensar dos 

professores dos cursos de licenciatura da UFPI, bem como correlacionar esses modos de ser e pensar a suas 

concepções acerca da formação de professores nesses cursos. Portanto a sua colaboração é da máxima relevância 

para o presente estudo. 

É importante que você responda a todas as questões e devolva imediatamente este instrumento de pesquisa. 

Reafirmamos nossos compromissos éticos de manter sigilo dos dados e de, ao término do estudo, publicar seus 

resultados. 

Antecipadamente grata pela sua atenção, 

Nilza Cury 

(Profª. CCE/DMTE) 
 

I - IDENTIFICAÇÃO 

Marque com X, conforme sua situação: 

SEXO: [    ] Masculino [    ] Feminino 

FAIXA ETÁRIA:    [    ] até 25 anos  [    ] entre 45 e 55 anos 

    [    ] entre 25 e 35 anos [    ] entre 55 e 65 anos 

    [    ] entre 35 e 45 anos [    ] mais de 65 anos 

ESTADO CIVIL:     [    ] solteiro(a)                       [    ] casado(a) 

    [    ] viúvo(a)                       [    ] divorciado(a)/separado(a) 

    [    ] vive junto(a)/união conjugal consensual 

II - QUESTIONÁRIO 

1) Na sua escolarização básica você freqüentou a PRÉ-ESCOLA? 

    [    ] Sim. Idade aproximada de ingresso: ____ anos.  [    ] Não 

    Em caso afirmativo, assinale com X: 

    a) Tipo de escola:  [    ] escola pública [    ] escola privada 

    b) Área:                 [     ]  urbana  [    ] rural 

    c) Localização       [     ] capital  [    ] interior 
 

2) Assinale o tipo de escola que você freqüentou quando cursou as séries iniciais do ENSINO FUNDAMENTAL. Informe 

também a idade com que ingressou: 

      [    ] ENSINO REGULAR. Idade aproximada de ingresso: _____ anos 

             a) Tipo de escola:   [    ]     escola pública  [    ] escola privada 

             b) Área:                  [    ] urbana  [    ] rural 

             c) Localização:       [    ] capital  [    ] interior 

      [    ] EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). Idade aproximada de ingresso: _____ anos 
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3) Assinale o tipo de escola que você freqüentou quando cursou as séries finais do ENSINO FUNDAMENTAL. Informe 

também a idade aproximada com que ingressou: 

     [    ] ENSINO REGULAR. Idade aproximada de ingresso: ______ anos 

            a) Tipo de escola:  [    ] escola pública  [    ] escola privada 

            b) Área:             [    ] urbana  [    ] rural 

            c) Localização:      [    ] capital  [    ] interior 

     [    ] EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). Idade aproximada de ingresso: ____ anos  

     [    ] EXAMES SUPLETIVOS. Idade aproximada de conclusão: _____ anos 
 

4) Assinale o tipo de escola que você freqüentou quando cursou o ENSINO MÉDIO. Informe também a idade com que 

ingressou ou concluiu: 

      [    ] ENSINO REGULAR. Idade aproximada de ingresso: ______ anos 

            a) Tipo de escola:      [    ] escola pública  [    ] escola privada 

            b) Área:                      [    ] urbana  [    ] rural 

            c) Localização:           [    ] capital  [    ] interior 

            d) Tipo de curso freqüentado. (Assinale somente um tipo de curso): 

    [    ] científico  [    ] clássico  [    ] normal 

    [    ] profissionalizante  [    ] habilitação básica           [    ] 2º grau/médio     

      [    ] EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. Idade aproximada de ingresso: ____ anos  

      [    ] EXAMES SUPLETIVOS. Idade de conclusão: _____ anos 
 

5) Quanto a sua formação superior, informe os dados abaixo sobre o(s) curso(s) de graduação concluído(s) 

     Curso 1:  [     ] Licenciatura  [     ] Bacharelado 

      Instituição: _____________________________________________________________ 

       [    ] Pública   [    ] Privada (particular)   [    ] Privada (confessional) 

                    Cidade: ______________________________________________ Estado: ________ 

                    Ano de ingresso: ____________  Ano de conclusão: ____________  

     Curso 2:  [    ] Licenciatura  [    ] Bacharelado 

       Instituição: ________________________________________________  

       [    ] Pública  [    ] Privada (particular)  [    ] Privada (confessional) 

                    Cidade: ____________________________________ Estado: ________  

                    Ano de ingresso: ____________  Ano de conclusão: ___________  

     Curso 3:  [    ] Licenciatura  [    ] Bacharelado 

       Instituição: ________________________________________________  

        [    ] Pública  [    ] Privada (particular)  [    ] Privada (confessional) 

                     Cidade: ____________________________________ Estado: ________  

                     Ano de ingresso: ___________  Ano de conclusão: _________ 
 

6) Quanto ao nível de instrução dos membros da sua família, observe a tabela abaixo e anote o código correspondente à 

situação de cada um dos membros indicados. 

        Código A - NÃO ALFABETIZADO 

        Código B - ALFABETIZADO, MAS NÃO FREQUENTOU ESCOLA 

        Código C - ENSINO FUNDAMENTAL (séries iniciais) – INCOMPLETO 

        Código D - ENSINO FUNDAMENTAL (séries iniciais) – COMPLETO 

        Código E - ENSINO FUNDAMENTAL (séries finais) – INCOMPLETO 

        Código F - ENSINO FUNDAMENTAL (séries finais) – COMPLETO 

        Código G - ENSINO MÉDIO – INCOMPLETO 

        Código H - ENSINO MÉDIO – COMPLETO 

        Código I - ENSINO SUPERIOR – INCOMPLETO 

        Código J - ENSINO SUPERIOR – COMPLETO 

        Código K - MESTRADO 

        Código L - DOUTORADO 

        Código M - PÓS-DOUTORADO 

      [      ] Avô paterno        [      ] Avô materno 

      [      ] Avó paterna        [      ] Avó materna 

      [      ] Pai         [      ] Mãe 

      [      ] Cônjuge/companheiro(a) 
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7) Quanto aos seus irmãos, informe: 

      a) Número de irmãos [      ]  Homens [      ] Mulheres [      ] Não tenho irmãos 

   Quantos são mais velhos do que você? ____________ 

   Quantos são mais novos do que você? ____________   

      b) Número de irmãos, por nível de escolarização, conforme o código da  tabela da questão anterior: 

          Código A _____  Código E ______   Código I ______ 

          Código B _____        Código F ______     Código J ______   

          Código C _____  Código G ______            Código K ______ 

          Código D _____  Código H ______    Código L ______   Código M ______  
 

8) Quanto às pessoas com quem você vive, informe: 

      [    ] Moro só.                   [    ] Moro com meu(minha) cônjuge/companheiro(a) e filhos. 

      [    ] Moro com meus pais.   [    ] Moro só com meus filhos.           

      [    ] Moro com parentes (especificar). _______________________________________________ 

      [    ] Moro com outros (especificar). _________________________________________________ 
 

9) Considerando o seu núcleo familiar, você é:  

      Provedor da família  [    ] Sim [    ] Não 

      Em caso afirmativo, você é: 

      [    ] O principal provedor  [    ] Provedor colaborador  
 

10) Quanto aos seus filhos e/ou dependentes econômicos, informe: 

       a) Quantos filhos você tem?  [      ] Homens  [      ] Mulheres  [      ] Não tenho filhos 

       b) Informe a quantidade de filhos por faixa a etária: 

           [    ] até 6 anos    [    ] entre 18 e 21 anos 

           [    ] entre 6 e 10 anos    [    ] entre 21 e 25 anos 

           [    ] entre 10 e 14 anos   [    ] mais de 25 anos 

           [    ] entre 14 e 18 anos 

       c) Quantos dos seus filhos são seus dependentes? _______  

       d) Além dos seus filhos, você tem outros dependentes econômicos? (Quantificar): _______ 
 

11) Indique a faixa de renda que corresponde a sua renda bruta mensal individual:  

      [    ] até R$ 2.000,00    [    ] entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 

      [    ] entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00  [    ] entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 

      [    ] entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00  [    ] mais de R$ 10.000,00   
 

12) Agora indique a faixa de renda bruta mensal do seu núcleo familiar: 

      [    ] até R$ 2.000,00    [    ] entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 

      [    ] entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00  [    ] entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 

      [    ] entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00  [    ] mais de R$ 10.000,00  
 

13) Informe qual a faixa que representa o grau de comprometimento da sua renda pessoal para as despesas do seu núcleo 

familiar: 

      [    ] até 20%   [    ] de 41 a 60%  [    ] de 81 a 100% 

      [    ] de 21 a 40%  [    ] de 61 a 80%  [    ] sem percentual fixo 
 

14) Quais dos seus parentes abaixo exercem ou exerceram a profissão de professor? 

      [    ] Avô       [    ] Avó       [    ] Pai       [    ] Mãe      [    ] Tio(a)            [    ] Irmão(ã) 

      [    ] Cônjuge/companheiro(a)        [    ] Filho(a)      [    ] Nenhum dos indicados 
 

15) Especifique a profissão ou ocupação principal dos seguintes membros de sua família:  

      a) Avô paterno: ________________________________________________________ 

      b) Avô materno: _______________________________________________________ 

      c) Avó paterna: ________________________________________________________ 

      d) Avó materna: _______________________________________________________ 

      e) Pai: _______________________________________________________________ 

      f) Mãe: ______________________________________________________________ 

      g) Irmãos(ãs):_________________________________________________________ 

      g) Cônjuge/companheiro(a): _____________________________________________ 

      h) Filhos(as): _________________________________________________________ 
 

16) Qual a religião dos seus pais? 

       a) Pai:   [    ] Católica    [    ] Religião de origem africana 

            [    ] Protestante (batista/pentecostal) [    ] Não professa religião  

            [    ] Evangélica   [    ] Outra (especificar) ________________ 

       b) Mãe: [    ] Católica    [    ] Religião de origem africana 

            [    ] Protestante (batista/pentecostal) [    ] Não professa religião  

            [    ] Evangélica   [    ] Outra (especificar) ________________ 
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17) Você professa alguma religião? 

      [    ] Sim (especificar) _______________________________________________________  

      [    ] Não 
 

18) Sobre a sua naturalidade e a dos seus pais: 

      a) Onde você nasceu? 

           [    ] No Piauí  [    ] Zona urbana [    ] Zona rural 

                  Nome do Município: _____________________________________________________  

           [    ] Em outro Estado  [    ] Zona urbana [    ] Zona rural 

                  Nome do Estado/Município: _______________________________________________ 

           [    ] Em outro País (especificar): _______________________________________________  

        b) Onde nasceu seu pai? (Cidade/Estado): ________________________________________ 

        c) Onde nasceu sua mãe? (Cidade/Estado): ________________________________________ 
 

19) Se você não é natural de Teresina, indique: 

     a) O principal motivo de ter vindo para esta Cidade (assinale apenas uma das respostas abaixo): 

      [    ] Vim para estudar. 

      [    ] Vim para trabalhar. 

      [    ] Vim por motivo de casamento. 

      [    ] Vim por motivo de saúde. 

      [    ] Vim por motivo de mudança de domicílio dos meus pais. 

      [    ] Vim em busca de melhores condições de vida. 

      [    ] Outro motivo (especificar): _____________________________________________ 

     b) O ano em que você veio morar em Teresina: ________________ 
 

20) Em relação ao local, condição e tipo de sua moradia, informe o seguinte: 

      a) Cidade e bairro ou localidade rural onde você reside (especificar): ________________________________________ 

      b) Há quanto tempo você reside nesse bairro/localidade? ________ ano(s) 

      c) Quantas pessoas moram com você (inclusive empregados(as)? ________ pessoa(s) 

      d) A sua residência é:  [    ] Própria   [    ] Alugada   [    ] Cedida 

          [    ] Outra (especificar): ________________________________  

      e) Qual o tipo de sua residência? 

          [    ] Casa  [    ] Apartamento  [    ] Sítio/chácara 

      f) Indique o número de cômodos de sua residência:  

          Quarto [       ]  Sala [       ]   Cozinha [       ]    Banheiro [       ]            Outros [       ] 
 

21) De que bens de consumo, abaixo relacionados, você dispõe? 

      [     ] Computador de mesa       [     ] Notebook 

      [     ] TV LCD/Plasma                       [     ] Máquina de lavar roupas 

      [     ] Lava louças         [     ] Freezer 

      [     ] Forno microondas            [     ] Home theater  

      [     ] Filmadora           [     ] Aparelho de ar refrigerado 

      [     ] Motocicleta          [     ] Bicicleta e/ou esteira ergométrica  

      [     ] Automóvel (especificar modelo) _____________________________________________ 

      [     ] Outros (especificar): ______________________________________________________ 
 

22) Em relação ao acesso à informação, de que meios você dispõe? 

      [    ] Internet 

      [    ] TV por assinatura 

      [    ] Assinatura de jornal e/ou revista científica 

      [    ] Assinatura de revista de circulação nacional 

      [    ] Assinatura de jornal local 

      [    ] Assinatura de jornal de circulação nacional 

      [    ] Outros (especificar): ________________________________________________________ 
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23) Com que freqüência  você assiste aos seguintes programas de TV? 

           Nunca assisto    Assisto raramente Assisto regularmente 

      - Noticiário político e econômico               [    ]                                  [    ]   [    ] 

      - Noticiário esportivo          [    ]   [    ]   [    ] 

      - Noticiário policial          [    ]   [    ]   [    ]  

      - Programas humorísticos              [    ]   [    ]   [    ] 

      - Programas religiosos            [    ]   [    ]   [    ] 

      - Programas de variedades         [    ]   [    ]   [    ] 

      - Documentários          [    ]   [    ]   [    ] 

      - Programas de entrevistas         [    ]   [    ]   [    ] 

      - Filmes           [    ]   [    ]   [    ] 

      - Novelas           [    ]   [    ]   [    ] 

      - Esportes (futebol e outros)         [    ]   [    ]   [    ] 

      - Outro (especificar): ___________________________ 
 

24) Com que freqüência você escuta os seguintes programas de rádio? 

           Nunca escuto Escuto raramente Escuto regularmente 

      - Noticiário político e econômico             [    ]           [    ]   [    ] 

      - Noticiário esportivo             [    ]       [    ]   [    ] 

      - Noticiário policial          [    ]        [    ]   [    ] 

      - Programas religiosos            [    ]      [    ]   [    ] 

      - Programas de variedades         [    ]      [    ]   [    ] 

      - Esportes (futebol e outros)         [    ]      [    ]   [    ] 

      - Música           [    ]       [    ]   [    ] 

      - Outro (especificar): _____________________________ 
 

25) Com que freqüência você lê jornal? 

      [    ] Nunca leio   [    ] Leio raramente   

      [    ] Leio nos fins de semana. Qual(is)? _____________________________________________ 

      [    ] Leio diariamente. Qual(is)? ___________________________________________________ 
 

26) Com que freqüência você lê revistas? 

      [    ] Nunca leio   [    ] Leio raramente   

      [    ] Leio regularmente. Qual(is)? __________________________________________________ 
 

27) Você costuma ir ao cinema? 

      [    ] Vou raramente.        [    ] Vou regularmente.        [    ] Nunca vou ao cinema.  

      Assinale dois gêneros de sua preferência:  

      [    ] Drama [    ] Policial  [    ] Comédia [    ] Ação [    ] Ficção científica  [    ] Suspense     

      [    ] Documentário   [    ] Erótico [    ] Terror [    ] Desenho animado   

      [    ] Outro (especificar): _____________________________ 
 

28) Quanto aos gêneros musicais, qual o seu preferido? Assinale o gênero de sua preferência: 

      [    ] MPB  [    ] Rock  [    ] Jazz  [    ] Clássica/erudita         

      [    ] Regional (sertaneja/axé/forró/etc.) [    ] Gospel/religiosa 

      [    ] Outro (especificar): ________________________________ 

      [    ] Gosto de todos igualmente.  [    ] Não gosto de nenhum. 
 

29) Quanto aos seus hábitos de leitura: 

       a) Com que freqüência você lê os livros abaixo especificados? 

            Nunca leio     Leio raramente     Leio regularmente 

      - Romance           [    ]      [    ]  [    ] 

      - Livros científicos, técnicos ou didáticos         [    ]      [    ]  [    ]     

      - Auto-ajuda                          [    ]      [    ]  [    ]  

      - Bíblia/Evangelho          [    ]      [    ]  [    ] 

      - Livros sobre religião               [    ]      [    ]  [    ]  

      - Poesia           [    ]      [    ]  [    ] 

      - Ficção científica          [    ]      [    ]  [    ]  

      - Biografia           [    ]      [    ]  [    ] 

      - História/Política/Filosofia         [    ]      [    ]  [    ]  

      - Outro (especificar) __________________             [    ]      [    ]  [    ] 
       

      b) Em média, quantos livros leu em 2008? 

           - Romance (quantificar): _____ livro(s) 

           - Livros científicos, técnicos ou didáticos (quantificar): _____ livro(s) 

           - História/Política/Filosofia (quantificar): _____ livro(s) 

           - Outros (quantificar): _____ livro(s 
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c) Em média, quantos livros comprou em 2008? 

           - Romance (quantificar): _____ livro(s) 

           - Livros científicos, técnicos ou didáticos (quantificar): _____ livro(s) 

           - História/Política/Filosofia (quantificar): _____ livro(s) 

           - Outros (quantificar): _____ livro(s) 

       d) Você utiliza regularmente a Biblioteca Comunitária da UFPI?   

           [    ] Sim   [    ] Não 

      e) Você utiliza outras bibliotecas públicas ou privadas?  

           [   ] Sim  [    ] Não. Em caso afirmativo, especificar: ___________________________ 

      f) Você dispõe de biblioteca em sua residência? 

          [   ] Sim [   ] Não.  

          Em caso afirmativo, informe, se possível, o número aproximado de títulos: ______ títulos 

 
 

30) A que atividades você costuma se dedicar nos seus dias/horas de folga? Assinale as cinco mais freqüentes, dentre as 

abaixo relacionadas: 

      [    ] Freqüento bares e restaurantes. [    ] Leio livros/jornais/revistas. 

      [    ] Vou ao cinema/teatro/shows.  [    ] Vou à Igreja. 

      [    ] Vou ao clube/academia.  [    ] Participo de grupos filantrópicos, religiosos etc. 

      [    ] Viajo.    [    ] Pratico esportes. 

      [    ] Visito parentes e amigos.  [    ] Realizo atividades domésticas. 

      [    ] Navego na internet.   [    ] Brinco/passeio com meus filhos. 

      [    ] Ponho em dia trabalhos atrasados. [    ] Estudo/preparo aulas. 

      [    ] Outros (especificar): _________________________ 

 
 

31) Indique o seu grau de participação nas seguintes organizações profissionais e políticas: 

                 participo                             participo                                não 

                                                         ativamente                        eventualmente                             participo 

      - ADUFPI/Sindicato   [    ]   [    ]   [    ] 

      - Outra associação profissional  [    ]   [    ]   [    ] 

      - Partido político   [    ]   [    ]   [    ] 

      - Associação de moradores  [    ]   [    ]   [    ] 

      - Outro (especificar): ______________ [    ]   [    ]   [    ] 

 
 

32) Para que fins você mais utiliza a internet? Assinale, na relação abaixo, as três principais finalidades:  

      [    ] Pesquisa acadêmico-científica    [    ] Baixar filmes 

      [    ] Leitura de notícias ou artigos diversos   [    ] Baixar músicas 

      [    ] E-mail        [    ] Mensagem instatânea  

      [    ] Grupo de discussão     [    ] Sala de bate-papo 

      [    ] Comunidades/redes sociais (Orkut, My Spaces etc.)   [    ] Compras on-line 

      [    ] Blog‟s        [    ] Jogos 

      [    ] Serviços bancários 

      [    ] Outro (especificar): __________________________________________________________ 

      [    ] Não utilizo a internet. 

 
 

33) Quando aluno de curso superior, de que experiências você participou?  

       [    ] Recebi bolsa-trabalho.  

       [    ] Exerci monitoria. Especifique a(s) disciplina(s): __________________________________ 

              ________________________________________________________________________ 

       [    ] Desenvolvi projeto de iniciação científica. Especifique o(s) projeto(s): ________________ 

             _________________________________________________________________________ 

       [    ] Participei de projeto de pesquisa. Especifique o(s) projeto(s): _______________________  

             _________________________________________________________________________ 

       [    ] Participei de projeto de extensão. Especifique o(s) projeto(s): _______________________ 

             _________________________________________________________________________ 

       [    ] Participei do movimento estudantil (CA, DCE, UNE etc.) 

       [    ] Fui representante estudantil em colegiados da Universidade/Faculdade 

       [    ] Outra experiência (especificar): ______________________________________________ 

 
 

34) Se participa de algum Núcleo de Pesquisa, identifique-o pelo nome: 

      _____________________________________________________________________________________________ 
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35) Dentre os itens relacionados abaixo, indique os modos pelos quais você atualiza seus conhecimentos profissionais.  

Assinale todos os itens, conforme os códigos abaixo: 

      CÓDIGO 1:  Não utilizo 

      CÓDIGO 2: Utilizo eventualmente 

      CÓDIGO 3: Sempre utilizo 

      [    ] Leitura de revistas especializadas na sua área específica 

      [    ] Leitura de revistas especializadas na área de educação 

      [    ] Leitura de livros especializados na sua área específica 

      [    ] Leitura de livros especializados na área de educação 

      [    ] Participação em Seminários, Congressos e outros eventos científicos na sua área específica 

      [    ] Participação em Seminários, Congressos e outros eventos na área da educação  

      [    ] Participação nos estudos e pesquisas, propostos por núcleos do interior da UFPI, na sua área específica   

      [    ] Participação nos estudos e pesquisas, propostos por núcleos do interior da UFPI, na área da educação  

      [    ] Pesquisa na Internet 
 

 

36) Indique as duas principais razões pelas quais você ingressou no magistério. (Indique somente duas): 

      [    ] Era uma aspiração minha ser professor. 

      [    ] Pela influência de: (   ) avós (   ) pai (   ) mãe (   ) professor(a) (   ) cônjuge (   ) irmão(ã) 

               (   ) tio(a)  (   ) amigos(as); (   ) outros (especificar): ______________________________ 

      [    ] Por necessidade financeira. 

      [    ] Por considerar uma profissão que permite acesso rápido ao emprego. 

      [    ] Por não ter sido aprovado no vestibular do curso que realmente queria. 

      [    ] Por já ter uma experiência prévia de professor, tendo desenvolvido o gosto pela docência.  

      [    ] Por falta de opção, pois à época do vestibular não existia o curso que desejava. 

      [    ] Por falta de orientação/informação ao escolher o curso. 

      [    ] Outra (especificar): ______________________________________________________ 
 

 

37) Com relação a sua vida profissional, informe: 

      a) Antes de se tornar professor, você exerceu outra atividade remunerada? 

          [    ] Sim (especificar): _______________________ Com que idade? _____ anos    

          [    ] Não 

      b) Com que idade você começou a trabalhar como professor (atividade remunerada)? _____ anos 
 
 

38) Qual foi sua primeira experiência docente, antes de se tornar professor(a) do ensino superior? (Assinale apenas uma das 

alternativas abaixo): 

      [    ] Fui professor de reforço escolar. 

      [    ] Fui alfabetizador. 

      [    ] Fui auxiliar de professor ou participante de estágio extra-curricular. 

      [    ] Fui professor da educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, técnico ou normal, EJA). 

      [    ] Fui professor de curso preparatório para vestibular e/ou concursos. 

      [    ] Fui instrutor de cursos profissionalizantes. 

      [    ] Outra (especificar): _________________________________________ 

      [    ] Não tive experiência prévia de exercício docente. 
 

 

39) Entre as atividades docentes aqui listadas, qual(is) delas você exerceu antes de se tornar professor(a) na UFPI? 

      [    ] Alfabetizador de adultos. 

      [    ] Professor e/ou monitor da educação infantil. 

      [    ] Professor do ensino fundamental (séries iniciais). 

      [    ] Professor do ensino fundamental (séries finais). 

      [    ] Professor do ensino médio/profissionalizante. 

      [    ] Professor/orientador da educação de jovens e adultos. 

      [    ] Professor do ensino superior (universidades e/ou faculdades públicas ou privadas). 

      [    ] Coordenador/supervisor/diretor/inspetor/orientador escolar. 

      [    ] Não tive experiência docente antes de me tornar professor da UFPI. 
 

 

40) Como professor(a) de curso de licenciatura e de bacharelado, você observa diferenças no desempenho dos alunos da 

licenciatura em relação ao desempenho dos alunos do bacharelado? (Atenção, responda somente se ministra aulas nos 

dois cursos: licenciatura e bacharelado).  

      [    ] Sim.                                                                       [    ] Não 

      Em caso afirmativo, indique duas que puder lembrar:     

      1 ____________________________________________________________________________ 

 

      2 ____________________________________________________________________________ 
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41) Como professor(a) de licenciatura, observa diferenças de desempenho entre alunos que já ensinam e os que ainda não são 

professores? 

      [    ] Sim.                                                                      [    ] Não 

      Em caso afirmativo, indique duas que puder lembrar:     

      1 ____________________________________________________________________________ 

      2 ____________________________________________________________________________ 
 

 

42) Na lista abaixo constam atividades próprias da carreira docente. Indique as cinco atividades em que mais despendeu o seu 

tempo de trabalho, nos últimos cinco anos, numerando-as de 1 a  5. Considere “1” a atividade com a qual mais ocupou o seu 

tempo. 

      a) [    ] Preparação de aulas e regência de classe na graduação.  

      b) [    ] Preparação de aulas e regência de classe na pós-graduação. 

      c) [    ] Elaboração/execução de projeto(s) de pesquisa. Especifique (área/titulo): 

     ___________________________________________________________________ 

      d) [    ] Elaboração/execução de projeto(s) de extensão universitária. Especifique (área/titulo):              

____________________________________________________________________  

      e) [    ] Elaboração/execução de projetos voltados à educação básica. Especifique (área/título): 

               _____________________________________________________________________ 

      f) [    ] Administração universitária. Especifique os dois últimos cargos exercidos: 

                  1. ______________________________ 2. _________________________________ 

      g) [    ] Realização de estudos de pós-graduação. 

      h) [    ] Orientação de monitoria/TCC. 

      i) [    ] Orientação de projeto de iniciação científica. 

      j) [    ] Orientação/co-orientação de tese/dissertação. 

      k) [    ] Produção de trabalhos científicos, técnicos e/ou artísticos.    

      l)  [    ] Participação em Comissões/Conselhos/Bancas etc. 

     m) [    ] Direção de entidade sindical. 
 

    

43) A atual política nacional de formação de professores para a educação básica promoveu mudanças nos currículos dos 

cursos de licenciatura. À luz da sua experiência, qual das afirmativas abaixo retrata melhor a sua avaliação sobre essa 

política? 

      [    ] Ficou melhor do que antes, pois os licenciandos têm um espaço de discussão das questões do ensino das disciplinas. 

      [    ] Não percebi melhora ou piora. 

      [    ] Não acompanho essas modificações no currículo da licenciatura, pois não afetam minha disciplina. 

      [    ] Ficou pior do que antes, pois diminuiu carga horária das disciplinas específicas. 

      [    ] As modificações são inúteis já que não alteram as relações entre a dimensão pedagógica e a dimensão específica dos 

cursos. 

      [    ] As modificações são inócuas, pois as disciplinas pedagógicas não garantem a qualidade da formação do futuro 

professor. 

      [    ] Não tenho informação suficiente para formar opinião. 
 

44) Atendendo à atual política nacional para a formação de professores da educação básica, a UFPI promoveu, entre 2003 e 

2005, vários encontros para discussão e reformulação dos currículos dos cursos de licenciatura. Qual a sua expectativa quanto 

aos resultados dessa reforma curricular, nos seguintes pontos: 

      a) O aumento da carga horária destinada às disciplinas pedagógicas nas licenciaturas: 

      [    ] Deve melhorar a qualidade dos cursos. [    ] Não deve melhorar a qualidade dos cursos.  

      [    ] Não trará melhora ou piora.   [    ] Não afetará a(s) disciplina(s) que ministro. 

      b) O acréscimo aos currículos das licenciaturas de disciplinas de fundamentos da educação (Filosofia da Educação, 

História da Educação, Sociologia da Educação): 

           [    ] Deve melhorar a qualidade dos cursos. [    ] Não deve melhorar a qualidade dos cursos.   

           [    ] Não trará melhora ou piora.            [    ] Não afetará a(s) disciplina(s) que ministro.  

      c) O acréscimo aos currículos das licenciaturas de disciplinas referentes às metodologias específicas de ensino: 

          [    ] Deve melhorar a qualidade dos cursos. [    ] Não deve melhorar a qualidade dos cursos.        

          [    ] Não trará melhora ou piora.           [    ] Não afetará a(s) disciplina(s) que ministro.  
 

45) A lista abaixo apresenta cinco qualidades de um professor da educação básica. Conforme a sua experiência: 

      a) Classifique essas qualidades numerando-as de 1 a 5, sendo “1” a qualidade mais importante para você: 

          [    ] Dominar o conteúdo 

          [    ] Ter interesse em ensinar 

          [    ] Saber ensinar 

          [    ] Ter respeito pelas pessoas 

          [    ] Expressar-se com clareza  

      b) Você acrescentaria outra qualidade do bom professor a esta lista? 

           [    ] Sim. Qual? ____________________________________  [     ] Não 
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46) A lista abaixo apresenta cinco defeitos de um professor da educação básica. Conforme a sua experiência: 

       a) Classifique esses defeitos numerando-os de 1 a 5, sendo “1” o defeito mais grave para você:  
           [    ] Ser “enrolador”, fingir dar aula        
           [    ] Ser arrogante, autoritário 

           [    ] Não ter interesse pelo aluno 

           [    ] Não saber ensinar 
           [    ] Ser estúpido, mal educado 

       b) Você acrescentaria outro defeito do mau professor a esta lista?  

           [    ] Sim. Qual? __________________________________   [    ] Não 
 

 

47) Fazendo uma retrospectiva na sua carreira de professor, o que ou quem você reconhece que mais influenciou no seu jeito 

ou estilo de ser professor? Escolha somente uma resposta: 
      [    ] Um(a) determinado(a) professor(a) que tive, quando estudante da educação básica. 

      [    ] Um(a) determinado(a) professor(a) que tive, quando cursei o ensino superior.  

      [    ] Foi o curso de licenciatura que mais influiu no meu jeito de ser professor. 
      [    ] Foi o estágio supervisionado que mais influiu no meu jeito de ser professor. 

      [    ] Foram os meus anos iniciais de experiência docente nas escolas. 

      [    ] O estudo das teorias pedagógicas foi o que mais determinou meu estilo profissional. 
      [    ] A influência de algum pensador ou educador a quem admiro. Identifique esse pensador:  

             _______________________________________________________________________ 

      [    ] Alguém da minha família, que era/é também professor(a). Identifique essa pessoa: 
              _______________________________________________________________________ 

      [    ] Outra influência. Qual?_____________________________________________________ 
 

 

48) De acordo com seu entendimento, em que grau os fatores abaixo conferem maior prestígio acadêmico ao professor 

universitário.  Assinale os itens propostos conforme o seguinte: 

      AP = Alto Prestígio        MP = Médio Prestígio       PP = Pouco Prestígio         NP = Nenhum Prestígio 

      a) Perante seus pares: 

       [     ] O reconhecimento como bom professor no sentido ético, isto é, ser dedicado ao trabalho, saber ouvir, respeitar o 

aluno, ser justo, honesto etc. 

       [     ] O domínio dos conteúdos de sua área/disciplina de especialização, que permite ao docente ser reconhecido como 

uma autoridade científica. 

       [     ] O domínio da prática pedagógica, isto é, da arte da transmissão do saber e da capacidade de motivar o aluno para a 

aprendizagem. 

       [     ] A capacidade como produtor de conhecimento, incluindo a disposição para a crítica e autocrítica e atitudes  como 

humildade, paciência etc., que acabam induzindo a formação de um aluno crítico e criativo. 

       [     ] A clareza e sinceridade nos posicionamentos diante das questões que envolvem polêmicas como as de natureza 

religiosa, político-ideológica, moral etc. 

      b) Perante seus alunos: 

       [     ] O reconhecimento como bom professor no sentido ético, isto é, ser dedicado ao trabalho, saber ouvir, respeitar o 

aluno, ser justo, honesto etc. 

       [     ] O domínio dos conteúdos de sua área/disciplina de especialização, que permite ao docente ser reconhecido como 

uma autoridade científica. 

       [     ] O domínio da prática pedagógica, isto é, da arte da transmissão do saber e da capacidade de motivar o aluno para a 

aprendizagem. 

       [     ] A capacidade como produtor de conhecimento, incluindo a disposição para a crítica e autocrítica e atitudes  como 

humildade, paciência etc., que acabam induzindo a formação de um aluno crítico e criativo. 

       [     ] A clareza e sinceridade nos posicionamentos diante das questões que envolvem polêmicas como as de natureza 

religiosa, político-ideológica, moral etc. 
 

 

49) De acordo com seu entendimento, em que grau os fatores abaixo conferem maior prestígio social ao professor 

universitário na sociedade? Assinale os itens propostos conforme o seguinte:   

      AP = Alto Prestígio      MP = Médio Prestígio      PP = Pouco Prestígio      NP = Nenhum Prestígio 

      [      ] A obtenção dos mais altos títulos acadêmico-científicos. 

      [      ] A publicação de livros e artigos em revistas importantes. 

      [      ] O exercício de funções na administração superior da UFPI. 

      [      ] O exercício de funções na administração setorial da UFPI, na condição de eleito por algum segmento da 

comunidade universitária. 

      [      ]  A realização de pesquisa, principalmente se financiada por algum órgão externo. 

      [      ] Além da docência universitária, o exercício profissional fora da Universidade, em empresa, consultório, escritório, 

ateliê, oficina etc.  

      [      ] A realização de consultorias a órgãos públicos e privados.  

      [      ] A participação na administração pública, nos vários níveis de governo. 

      [      ] A participação na administração ou nos conselhos de associações e/ou órgãos de classe. 

      [      ] A participação na direção de entidades ou associações científicas de âmbito nacional ou  internacional. 
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50) Para você, formação de professores é... (Responda livremente nas linhas abaixo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

51) O que diria a um jovem que manifestasse o desejo de ser professor?  (Responda livremente nas linhas abaixo):  
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APÊNDICE A 

Ufpi/Campus “Ministro Petrônio Portella”: Departamentos e Cursos por Centro – 

Julho/2008 

 

Unidade de 

Ensino 

 

Departamentos 

 

Cursos 

Com oferta de disciplinas 

para licenciaturas 

Sem oferta de disciplinas 

para licenciaturas 

 

Licenciatura 

 

Bacharelado 

Centro de 

Ciências da 
Educação 

(CCE) 

- Fundamentos da Educação 

- Métodos e Técnicas de 
Ensino 

- Educação Artística 

- Comunicação Social - Pedagogia 

- Educação Artística (Hab. 
Artes Visuais e Hab. 

Música) 

- Comunicação Social 

Centro de 

Ciências da 
Natureza 

(CCN) 

- Matemática 
-Física 

- Química 

- Biologia 

- Informática e Estatística - Ciências Biológicas 
- Física 

- Matemática 

- Química 

- Ciências da 
Computação 

- Ciências Biológicas 

- Física  
- Matemática 

- Química com 

Atribuições 

Tecnológicas 

Centro de 

Ciências 
Humanas e 

Letras 

(CCHL) 

- Filosofia 

- Geografia e História 
- Letras 

- Ciências Sociais 

- Ciências Contábeis e  

Administrativas 
- Ciências Econômicas 

- Ciências Jurídicas 

- Serviço Social 

- Filosofia 

- Geografia 
- História 

- Letras – Língua Inglesa 

- Letras – Língua Portuguesa e 
Língua Francesa 

- Letras – Língua Portuguesa e 

Literaturas Brasileira e 
Portuguesa 

- Licenciatura em Ciências 

Sociais 

- Administração 

- Arqueologia e 
Conservação de 

Arte Rupestre 

- Ciências Contábeis 
- Ciências Econômicas  

- Ciências Sociais 

- Direito 
- Serviço Social 

 

Centro de 
Ciências da 

Saúde (CCS) 

- Educação Física - Biofísica e Fisiologia 
- Bioquímica e 

Farmacologia 

- Clínica Geral 
- Enfermagem 

- Materno-Infantil 

- Medicina Comunitária 
- Medicina Especializada 

- Morfologia 

- Nutrição 

- Odontologia 

Restauradora 
- Parasitologia e 

Microbiologia 

- Patologia e Clínica 
Odontológica 

- Educação Física - Enfermagem 
- Farmácia 

- Medicina 

- Nutrição 
- Odontologia 

Centro de 

Ciências 

Agrárias 
(CCA) 

 - Clínica E Cirurgia 

Veterinária 

- Engenharia Agrícola E 
Solos 

- Fitotecnia 

- Morfofisiologia 
Veterinária 

- Planejamento e Política 

Agrária 
- Zootecnia 

 - Engenharia 

Agronômica 

- Medicina Veterinária 

Centro de 

Tecnologia 

(CT) 

 - Recursos Hídricos e 

Geologia Aplicada 
- Construção Civil e 

Arquitetura 

- Dep. de Estruturas 
- Dep. de Transportes 

 - Engenharia civil 

- Arquitetura e 
Urbanismo 

- Engenharia de 

Agrimensura 

    Fonte: <www.ufpi.br>. Acesso 20 jul/2008. 
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(APÊNDICE B) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA – FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

ORIENTADORA: PROFESSORA DRA. ERIKA DOS REIS GUSMÃO ANDRADE 

COORIENTADOR: PROFESSOR DR. ANTÔNIO DE PÁDUA CARVALHO LOPES 

ORIENTANDA – NILZA MARIA CURY QUEIROZ 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Você precisa 

decidir se quer participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o 

que se segue e pergunte ao responsável pelo estudo qualquer dúvida que você tiver. Este estudo está 

sendo conduzido por NILZA MARIA CURY QUEIROZ, do Departamento de Métodos e Técnicas de 

Ensino, do Centro de Ciências da Educação da UFPI. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a 

seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado(a) de forma alguma.  

ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA:  

Título do projeto: Habitus e representações sociais entre professores do campo da formação do 

professor nas licenciaturas da Universidade Federal do Piauí. 

Pesquisador responsável: Nilza Maria Cury Queiroz 

Instituição/Departamento: DMTE/CCE 

Telefone para contato (inclusive a cobrar): (86) 3234-2625 

Local da coleta de dados: Centros e Departamentos do Campus “Ministro Petrônio Portella”, Teresina-

PI. 

Descrição da pesquisa: Estudo de caso sobre as representações sociais dos professores da UFPI como 

formadores dos professores da educação básica. 

Objetivo: Investigar como os professores das licenciaturas da UFPI, do campus de Teresina, 

organizados nos dois subcampos da formação do professor, expressos pelos núcleos de disciplinas 

específicas e pedagógicas, representam a formação do professor da educação básica. 

Detalhamento dos procedimentos: Serão utilizados como procedimentos de pesquisa, as Técnicas de 

Associação Livre e Procedimentos de Classificação Múltipla. A entrevista será gravada e o que você 

disser será registrado para posterior estudo. Será mantido sigilo quanto a sua identidade. 

Não há riscos implicados na pesquisa. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Piauí – UFPI/Campus Universitário 

Ministro Petrônio Portella, Centro de Convivência – L 09 e 10, Ininga, Teresina-PI, telefone 86 -3215-

5734, e-mail: <cep.ufpi@ufpi.br>. Web: www.ufpi.br/cep.   

 Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste sujeito de pesquisa. 

Teresina, ______ de  ________________________ de 2008 

 

NILZA MARIA CURY QUEIROZ 

Responsável pela Pesquisa 

 

mailto:cep.ufpi@ufpi.br
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

 

 

 

Eu, ___________________________________________, RG nº.______________________ CPF  

_______________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo Habitus e 

representações sociais entre professores do campo da formação do professor nas licenciaturas da 

Universidade Federal do Piauí: estudo de caso como sujeito. Fui suficientemente informado sobre a 

pesquisa. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também 

que minha participação é isenta de despesas. Concordo em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

Teresina, ______/______________________/2008. 

 

NOME ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

    ASSINATURA   

 

  


