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RESUMO 

O presente estudo se insere na linha de pesquisa Educação, Currículo e Práticas Pedagógicas, 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Trata-se de uma investigação de cunho qualitativo, em que o foco 

de interesse voltou-se a analisar as representações sociais de licenciandos do Curso de 

Pedagogia da UFRN acerca da prática educativa. Para alcançarmos tal intento, recorremos ao 

aporte teórico: a Teoria da Representações Sociais (MOSCOVICI, 2012; 2003; JODELET, 

2001), a qual tem o seu olhar debruçado para o conhecimento advindo da experiência 

cotidiana, como pelas reapropiações de sentidos historicamente revigorados. Por esse efeito a 

utilizamos, já que a nossa visão perspectivou alcançar o conhecimento a respeito da prática 

docente que os licenciandos cotidianamente construíram. Valemo-nos também do diálogo 

com expoentes que estudam e pesquisam acerca das temáticas: formação de professores, 

identidade e saberes docente, fazer pedagógico e prática educativa; como referências 

destacamos PIMENTA E LIMA (2012), PAULO FREIRE (1996), TARDIF (2000, 2013), 

GUIMARÃES (2006), DUBAR (1997), e NÓVOA (2009), com a finalidade de compreender 

de forma aprofundada o objeto estudado. Como procedimentos para obtenção de informações 

e análise dos dados envoltos nesse objeto, utilizamos os instrumentos de pesquisa: a Técnica 

de Associação Livre de Palavras (TALP) e um questionário semiaberto, com os discentes 

matriculados no Curso de Pedagogia Presencial, da UFRN, distribuídos nos períodos 1º, 5º, 

6º, 7º, 8º, 9º e 10º do curso, somando discentes dos dois turnos, vespertino e noturno, 

compreendendo o total de 209 discentes. O critério de seleção desses períodos como amostra 

se deu em virtude da proposição de que esses representariam a prática educativa de maneira 

diferenciada, já que vivenciaram em períodos anteriores experiências de cunhagem 

pedagógica e prática. No que se refere a análise das informações auferidas, empregamos a 

Análise de Conteúdo, BARDIN (2011). Buscamos, diante do acervo de dados encontrados, ter 

conseguido responder nossa questão de partida: Que representações sociais os licenciandos do 

Curso de Pedagogia da UFRN partilham a respeito da prática educativa? O estudo e diálogo 

teórico juntamente com o percurso analítico a respeito dos sentidos advindos dos campos 

semânticos, categorias e temas revelaram-nos indícios de uma representação social de prática 

educativa voltada para sala de aula, atravessada fortemente pela questão afetiva, teórica e 

técnica que se apresenta pautada em aspectos didático-pedagógicos do fazer docente: 

planejamento, transmissão e avaliação. Percebemos ainda, que a representação social de 

prática educativa se apresenta ancorada na ideia de que não existe fazer docente excluído do 

saber técnico, experiencial e de área, sequer excluso do diálogo com as dimensões afetiva, 

social e política e, muito menos, separado daqueles que materializam o processo de ensino-

aprendizagem, professor e aluno. Os discentes corporificam a prática educativa no real 

sentido do fazer, fazer situado, ação docente comprometida com os processos de ensino e 

aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Representações Sociais. Formação Inicial de Professores. Saberes 

docentes. Prática educativa.  

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

This study is included in the line research Education, Curriculum and Pedagogical Practices, 

linked to the Graduate Program in Education of the Federal University of Rio Grande do 

Norte (UFRN). This is a qualitative research, where the focus of interest was to analyze the 

social representations of undergraduates of UFRN Course of Pedagogy regarding the 

educational practice. In order to reach this purpose, we use the theoretical support: the Theory 

of Social Representations (MOSCOVICI, 2012; 2003; JODELET, 2001), based on knowledge 

arising both from everyday experience, as to take back senses historically refreshed. For this 

purpose we use it, since our view sought achieve knowledge about the teaching practice that 

undergraduates have built on a daily basis. Also we make use of dialogue with prominent 

people who study and research about the themes: teacher training, identity and teaching 

knowledge, to teaching and educational practice; as references we highlight PIMENTA E 

LIMA (2012), PAULO FREIRE (1996), TARDIF (2000, 2013), GUIMARÃES (2006), 

DUBAR (1997), and NÓVOA (2009), with the purpose to understand in depth the object 

studied. As procedures for getting information and analysis of the wrapped data in this object, 

use the research tools: Technical Words Association Test (TALP), and a semi-structured 

questionnaire, with students enrolled in the Course of Pedagogy Classroom, UFRN, 

distributed in periods 1, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of the course, students of adding two shifts, 

afternoon and evening, comprising a total of 209 students. The criteria for selection of these 

semesters as sample was due to the proposition that these represent the educational practice in 

a different manner, since they lived through in previous semesters experiences of pedagogical 

and practice type. With regard the analysis of the information earned, we use Content 

Analysis, Bardin (2011). We seek before the found data collection; have been able to answer 

our initial question: What social representations undergraduates of UFRN Course of 

Pedagogy share about educational practice? The study and theoretical dialogue alongside the 

analytical path about the arising sense of semantic fields, categories and themes showed us 

signs of a social representation of educational practice directed to the classroom, heavily 

permeated by emotional issue, theoretical and technical that it has ruled in didactic and 

pedagogical aspects of teaching practice: planning, transmission and evaluation. We realize 

also that the social representation of educational practice presents anchored on the idea that 

there is no teaching practice excluded from technical knowledge, experiential and area even 

excluded from the dialogue with the emotional, social and political, much less separate from 

those materializing the process of teaching and learning, teacher and student. The 

undergraduates embody the educational practice in the real sense of doing, doing 

contextualized, teaching activities committed to the teaching and learning processes. 

 

KEYWORDS: Social Representations. Initial Teacher Training. Knowledge teachers. 

Educational practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

Toda ação humana, quer se torne positiva ou 

negativa, precisa depender de motivação.  

(Dalai Lama) 

 

Delineando o objeto de estudo 

 

As representações sociais são teorias emergidas no contexto chamado cotidiano, ou 

seja, são formas de conhecimento plurais, construídas no social, fecundadas no emaranhado 

das relações. Os sujeitos fazem uso dessas formas de conhecimentos para interpretar, 

classificar e comunicar a realidade. Elas tornam-se processos que recorremos para tornar o 

meio e seus objetos familiares, além disso, podem ser compreendidas como fórmulas de 

adaptação.  

As teorias cotidianas são misturas, conjuntos de crenças e saberes que partilhamos 

socialmente. Com elas e por meio delas pensamos e pronunciamos o mundo a nossa volta. A 

multiplicidade das interações e convivências efetuadas, objetos produzidos e consumidos, a 

criação de saberes e comunicações trocadas estão imbuídas delas, Moscovici (2012). São 

esferas quase tangíveis que modelam comportamentos, atitudes e práticas, as quais passam 

por mutações conforme o tempo e espaço-vivido. As representações sofrem transformações 

ou herdam sentidos diversos dependendo do lugar onde o objeto ganhe a atenção dos sujeitos 

no contexto considerado e no período histórico selecionado para pesquisa. 

Do mesmo modo que as representações sociais passam por transformações, assim é 

com o fazer do professor. Este, depende do contexto, da época e de quem lhe represente 

receberá representações sociais diversas ou herdará ampliações em seus conteúdos 

representacionais consoante ao passar do tempo. Quer dizer que as questões históricas, 

políticas, econômicas e culturais interferirão na elaboração e partilhas dessas formas de 

conhecimentos em relação à prática educativa do professor.  

Os saberes construídos historicamente adjacentes à profissão docente e o saber do 

professor são sociais, pois é “[...] partilhado por todo um grupo de agente – os professores” 

(TARDIF, 2013, p. 12). Desse modo, o autor ainda sinaliza que “[...] os saberes do professor 

são uma realidade social materializada através de uma formação acadêmica, de programas e 

de práticas coletivas” (TARDIF, 2013, p. 17). Mas são também, deles mesmos, advindos da 

escola da vida, das experiências cotidianas. 
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Somando-se a isto, não se pode refutar a ideia de que o mundo moderno tem passado 

por diversas mudanças, entre essas, enfatizamos o volume de informação disponível para a 

sociedade e a rapidez de sua propagação. Ressaltamos que sendo essa mudança, proveniente 

da disseminação de informação, de ideologias e do acesso às tecnologias da comunicação, tem 

controlado a população e imprimido novas formas de pensar, ser e agir, em diversos âmbitos e 

relações sociais mais gerais da vida, do trabalho e não tem sido diferente para os professores. 

Nesse ensejo, a globalização junto ao processo de desenvolvimento da tecnologia, 

transformaram o mundo do trabalho, acentuando a questão da concorrência e da disputa para 

o exercício de determinadas profissões no mercado, esfera que tem apresentado oportunidades 

cada vez mais escassas e limitadas. Problemática essa, que tem impulsionado aos indivíduos a 

procurarem mais conhecimentos, uma formação que amplie suas competências cognitivas, 

habilidades e estratégias de trabalho, como forma de adequar-se às novas demandas 

mercadológicas.  

Com efeito, a educação dos sujeitos ganha a preocupação dos pesquisadores, como 

também, o olhar dos governantes de países interessados em elevar sua economia. Para tal 

intento passam a elaborar políticas e programas de assistência social que cooperem para a 

qualificação desses sujeitos. No tocante ao que se aspira da educação na conjuntura atual, 

tem-se partilhado uma ideologia que coloca no processo educativo à responsabilidade de 

formar o homem, constituindo-o enquanto cidadão e trabalhador, ou seja, instruindo e 

habilitando-o para o mundo do trabalho, conforme finalidades postas na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), Nº 9.394 de dezembro de 1996, Brasil (1996). 

A década de 1990 no Brasil desponta como marco histórico em que mais se ascendeu 

discussões em prol do atendimento das novas transformações no âmbito da educação. Nesse 

período, governantes de diversos países se reuniram na Conferência de Joëntiem, na 

Tailândia, em 1992, com a finalidade de pensar formas de enfrentamento e avanços para 

responder às novas relações emergidas no mundo do trabalho e na educação dos sujeitos. 

Neste encontro, foram elencadas e estabelecidas as necessidades básicas de aprendizagens que 

fundamentassem à educação, bem como à instrução dos sujeitos. Após quatro anos da 

Conferência, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) reforça o atendimento às necessidades de aprendizagem e estabelece quatro 

grandes pilares para a educação de todos: aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a 

fazer, aprender a viver junto, (DELORS, 2003). 

Nessa mesma época, as discussões germinam em favor da formação daqueles que 

deveriam estar capacitados a atender às novas necessidades de aprendizagens demandadas da 
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configuração de educação estabelecida. Em consequência das determinações, o trabalho 

docente ganhou novas atribuições e nuances. Contudo, a formação inicial, universo de 

preparação desses profissionais, não correspondia às novas exigências do trabalho. 

 Os estudos passaram a versar sobre a temática da formação inicial com mais ênfase, 

haja vista os problemas que uma má formação docente acarretaria ao contexto escolar e ao 

próprio processo de ensino e aprendizagem, à formação do indivíduo para o mercado de 

trabalho e à construção da identidade desse profissional da educação. Os estudos realizados 

até o devido momento denunciaram a necessidade de se repensar a formação a ser ofertada 

aos professores dos anos iniciais, acarretando mudanças nos programas curriculares 

relacionados ao campo da docência. 

A verdade é que novas perspectivas de formação foram implantadas e com elas novas 

formas de pensar e estruturar a profissão do magistério foram se estabelecendo, as quais 

propiciaram avanços em alguns aspectos e retrocessos em outros elementos concernentes à 

formação do docente. O que nos faz reconhecer de antemão é que muito já se evoluiu nessa 

ramificação da educação da década de 1990 para os dias atuais. Contudo, a educação da nação 

nos anos posteriores ainda se apresentava caótica, precária e problemática, o que levou mais 

uma vez para a questão da formação dos professores e para sua prática, como se eles por mais 

habilitados que fossem, pudessem, sem nenhuma outra agregação como bons recursos de 

trabalho e salários dignos, elevar a educação do país. 

As pesquisas até o momento, sem sombra de dúvidas, propiciaram aos âmbitos 

acadêmicos mudanças significativas no que ecoa a respeito da formação inicial para 

professores da educação básica. As políticas educacionais e as leis regedoras desse campo se 

acentuaram e possibilitaram reformas no âmbito da docência de maneira a regulamentar sua 

formação. Agregando-se a essa conquista, implementou-se novas abordagens formativas a fim 

transformar o cenário da educação, em particular, a profissionalização docente.   

No tocante às políticas de valorização e assistência a essa categoria, os anos finais da 

década de 1990 e começo do século XXI apresentam-se como fundamentais, pois marcam o 

surgimento das políticas e programas que atendem às questões trabalhistas dessa categoria, 

como: Planos de Carreira e Remuneração do Magistério (PCRM), o estabelecimento legal do 

piso salarial para o magistério, assim como, programas de incentivo à pesquisa, ao ensino e à 

experiência na docência, em que parceria do governo com as universidades tem perspectivado 

proporcionar uma vivência mais contundente de interação entre o conhecimento acadêmico e 

o conhecimento escolar, bem como, o enriquecimento dos processos de formação do 

graduando na aquisição dos saberes da docência e sua construção enquanto profissional. 
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Enviesadas pela nova ordem, as universidades introduzem, aos poucos, reformas nos 

currículos das licenciaturas a fim de adequá-las aos desafios impostos à profissão docente. Na 

verdade, começam a pensar sobre a formação do pedagogo, não mais isolando-o de um 

contexto social e cultural, mas colocando-o numa sociedade histórica, na qual a formação 

desse sujeito se desse pela interação deste com seu meio, modificando-o e sendo modificado. 

Nesse processo de troca “a identidade vai sendo construída com as experiências e a história 

pessoal, no coletivo e na sociedade” (DUBAR, 1997, p.13). Coadunamos com o pensamento 

do autor e acreditamos que por meio de vivências e desenvolturas que o professor vier a 

experienciar e pelas representações que compartilha, constrói sua identidade docente, ou seja, 

paulatinamente se constituirá professor (a). 

As reformulações aconteceram de maneira gradativa, a ponto de não se evidenciarem 

as visíveis mudanças quanto à formação propiciada aos pedagogos e a sua própria atuação no 

contexto educativo. Pensando no campo educacional, podemos sinalizar que a formação 

inicial para pedagogos através de uma revisão nos estudos epistemológicos possibilitaria 

aspectos indispensáveis a construção da identidade do ser pedagogo, ou seja, através das 

teorias articuladas à realidade escolar, à própria prática por meio de novos saberes 

propiciariam posturas, habilidades e atitudes, por que não dizer, uma nova ação docente que 

contemple as demandas que emergem do processo de ensino-aprendizagem. 

Por meio de iniciativas do Governo Federal através da criação de programas 

formativos em parcerias com as Instituições de Ensino Superior (IES), é possível observarmos 

em práticas extracurriculares, a concretização de atividades propiciadoras de novas 

aprendizagens e saberes, as quais permitem a inserção do graduando na realidade educativa, 

sendo esta, mecanismo passível para aprendizagem de conhecimentos essenciais à formação 

do pedagogo, à sua formação identitária.  

Na busca pela adequação às novas demandas advindas da globalização, assim como, 

do mercado de trabalho, foram efetuadas reformas e propostas educacionais na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que culminaram em políticas, programas 

formativos e modificações curriculares no curso de Pedagogia que viessem amenizar as 

lacunas com relação à dimensão prática evidenciadas na formação acadêmica ofertada aos 

profissionais da educação.  

As medidas até o momento, perspectivavam proporcionar atividades que valorizassem 

à prática pedagógica a partir da relação teoria e prática possibilitada através do núcleo de cada 

componente curricular desde os primeiros períodos do curso. Aos poucos, essas experiências 

foram sendo introduzidas, facultando à relação entre o contexto acadêmico com o ambiente 
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escolar, uma verdadeira interação entre universidade/escola, a qual permite o acesso a 

conhecimentos e saberes referente à realidade atual da escola e fornece, de certa forma, 

competências capazes de influenciarem positivamente na atuação do futuro pedagogo, 

intervindo e cooperando diretamente em sua formação. 

Diante dessa explanação, constatamos que o pedagogo da contemporaneidade tem 

uma grande responsabilidade a desempenhar e dar conta em seu ofício de ensinar, em posse 

de saberes plurais que se colocam para além da sua área e especialidade de formação.  

Nesse sentido, o âmbito da formação inicial tem papel singular no processo do 

licenciando se constituir como pedagogo (a), principalmente quando investe em atividades 

teórico-práticas que os contextualizam ao campo profissional, proporcionando-os a descoberta 

de novas teorias e saberes que a própria experiência fornece e a reflexão acerca das interfaces 

que há no contexto educativo. É justamente no cenário da formação inicial que fluiu nosso 

objeto de estudo: as representações sociais que graduandos (as) do Curso de Pedagogia 

Presencial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/ Câmpus Central 

acerca da prática educativa. 

À vista disso, nossa investigação almeja por meio das informações alcançadas nas 

técnicas empregadas e por meio do diálogo teórico responder a seguinte questão de partida: 

Que representações sociais os licenciandos do Curso de Pedagogia da UFRN partilham a 

respeito da prática educativa? 

Admitimos o pressuposto de que as ideias, os sentidos e as representações sociais 

partilhadas pelos professores de hoje, partem da síntese de saberes ora advindos da formação 

inicial disponibilizada, ora daqueles provenientes de experiências práticas da docência ou 

daqueles construídos e perpassados ao longo dos tempos e da história a respeito do fazer 

docente.  

É importante clarificarmos o que compreendemos no interior do nosso trabalho como 

prática educativa. A prática é concebida por muitos autores como um fenômeno que ocorre 

no âmbito educativo, no processo de ensino-aprendizagem, das relações que englobam 

conhecimento, ação, professor e aluno. Contudo, defendemos não apenas a relação desses 

elementos, mas a concebemos com base no pensamento de Tardif (2013) que discute a ideia 

da pluralidade que reveste o fazer docente. Ao mesmo tempo, somamos a esta perspectiva à 

compreensão de Freire (2006), o qual também defende a necessidade e o reconhecimento 

sobre os saberes que envolvem à pratica do pedagogo, entender que ensinar ou praticar com 

viés educativo a atividade pedagógica é buscar em suas atitudes diárias no contexto escolar a 

“ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 
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acomodado” (p. 23). Ou seja, compreendemos a prática educativa como fazer situado sócio e 

politicamente, permeado pela pluralidade de saberes, recursos pedagógicos e questões 

emocional-afetivas, sendo ela transfigurada na ação do professor. 

 Buscamos ainda, nos conteúdos representacionais alusões que remetam à prática 

educativa em elementos que se configuram no trabalho realizado durante a formação inicial, 

ou seja, se o contexto formativo trabalha sob a ótica amplificada do ofício docente, em que 

articula no cenário dessa função as questões de direção, coordenação, supervisão e o ensino. 

Perspectivamos, desse modo, captar conteúdos representativos que englobem essas questões. 

As representações sociais são decisivas na apreensão de saberes e no auxílio a 

pertença em determinados grupos, nos quais exercemos espontaneamente modelos de ser e 

agir, do mesmo modo, que podemos criá-los, mesmo que minimamente, como forma de 

aceitação, comparação e avaliação social, na visão de se identificar e se encontrar no grupo. 

Além de orientar nossas práticas nos ciclos sociais com os quais lidamos dia a dia. 

Diante disso, a pesquisa desenvolvida teve como foco de interesse: analisar as 

representações sociais de licenciandos do Curso de Pedagogia da UFRN acerca da 

prática educativa. O interesse de investigar sobre o objeto, já situado acima, deu-se durante 

minha trajetória como discente do Curso de Pedagogia. Período marcado por inquietudes e 

escolhas, levantadas durante a realização de atividade de cunho teórico e em avaliações 

diagnósticas a respeito do currículo adotado pelo curso na época, vivência pela qual minha 

turma experimentou e, também advindas de minhas experiências de bolsista do PIBID1, que 

ao contrário do que vivenciava no curso, trabalhava geralmente sob a relação teoria-prática e 

com a interação universidade e educação básica. Esta maneira dialógica de realizar o trabalho 

docente propiciava uma visão mais integral e realista do trabalho do pedagogo no âmbito 

escolar. Na verdade, essas vivências reafirmaram que muito do que fazemos, compartilhamos, 

representamos e disseminamos em relação ao fazer docente e às questões do universo 

educativo, são oriundas dessas experiências que vivenciamos durante a formação inicial.  

Desse modo, qualificamos como pertinente a pesquisa no âmbito da formação inicial, 

pois, compreendemos que os estudos acerca desse universo, na atualidade, sejam capazes de 

contribuir para um redimensionamento de saberes e de fazeres inerentes ao ato educativo e ao 

profissional que irá atuar nesse contexto, como também, para a construções de pesquisas no 

                                                           
1 É um programa de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do processo de formação de 

docentes para a educação básica, vinculado a Diretoria de Educação Básica Presencial – DEB – da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. O mesmo oferece bolsas para que alunos de 

licenciatura exerçam atividades didático-pedagógicas em escolas públicas de educação básica, contribuindo para 

a integração entre teoria e prática. 
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âmbito acadêmico que culminem na descoberta de novas abordagens e teorias que 

contemplem o saber-fazer do Ensino Superior no contexto das licenciaturas. Sendo assim, esta 

pesquisa poderá favorecer no campo científico a novas discussões e conhecimentos acerca da 

docência e nutrirá o Centro de Educação (CE) com um conhecimento atual a respeito do 

Curso de Pedagogia, bem como, apreciações acerca do modelo formativo adotado em 2010.  

Em relação à contribuição social que esta pesquisa poderá propiciar, acreditamos na 

possibilidade de prover reflexões para o corpo docente que pensa e estrutura a formação 

inicial para professores no universo da UFRN. Simultaneamente, anexará à compreensão de 

como os professores têm avaliado o modelo de formação inicial adotado de modo que 

contribuam com saberes e mecanismos para torná-los enquanto educadores, formadores de 

outros universos, sem contar que proverá estudos que tratem do papel do pedagogo na 

contemporaneidade. Além do que, se somarão a estas contribuições o entendimento acerca de 

concepções de práticas e formas de ensinar que, possivelmente, não darão mais conta da 

realidade educativa do país. Dessa maneira, suscitarão discussões para repensar a formação de 

modo que atenda parcial ou globalmente as atividades de ensino nas escolas.      

Com efeito, consideramos que a formação inicial se apresenta como uma fase vital à 

constituição identitária do pedagogo ao passo em que este se entrega e integra aos processos 

inerentes à profissão, como a atividade educativa propiciada desde os primeiros períodos. É 

vivenciando momentos práticos que o educando irá se despir de ideologias e posturas que não 

condizem mais com a conjuntura atual de ensino. É lidando com novos saberes teórico-

práticos que o licenciando irá moldar sua atuação a ponto de responder às questões oriundas 

da realidade escolar, só assim, irá constituir-se pedagogo, somando-se a isto, as vivências e 

partilhas de representações que certamente contribuirão para este processo.  

Podemos compreender esse processo dinâmico de formação nas palavras de Freire M. 

(1991, p. 58) que coloca: “ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se 

faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática e reflexão sobre 

a prática”. 

 

Participantes e lócus da pesquisa: quem representa e de onde representa? 

 

 Conforme foi apresentado, anteriormente, nosso objeto de estudo são as 

representações sociais que pedagogos em formação inicial têm e partilham acerca da prática 

educativa. Logo, temos como sujeitos colaboradores, os discentes matriculados no Curso de 
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Pedagogia Presencial, da UFRN, distribuídos nos períodos 1º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º do curso, 

dos dois turnos, vespertino e noturno. 

 O lócus da nossa pesquisa surge no entremear de contextos, contemplando 

inicialmente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/Câmpus Central. Ao 

abrigo desta, temos o Centro de Educação (CE) que oferta o Curso de Pedagogia Presencial, 

lócus essencial para concretização de nossa investigação. 

 

Estrutura do trabalho 

 

   O presente estudo encontra-se estruturado em seis seções. Esta que responde a seção 

inicial é a Introdução, em que apresentamos uma exposição global acerca do nosso trabalho, 

bem como, o delineamento do objeto de estudo, alguns apontamentos teóricos, questão de 

partida do trabalho, o objetivo, pressuposto, colaboradores e lócus da pesquisa e, por fim, 

expressamos a composição do documento em tela. 

 No primeiro capítulo, intitulado de Veredas formativas do pedagogo: do macro ao 

micro contexto de formação, elucidamos historicamente como a formação do pedagogo se 

configurou no Brasil, tomando como referências para discussão a criação do Curso de 

Pedagogia, em 1939, a publicação de leis e documentos que fomentam essa profissão. 

Partimos, especificamente, de uma ótica mais geral a respeito da formação, para na sequência 

enveredarmos no particular: o contexto da UFRN como ofertante dessa formação.  

No segundo capítulo, denominado Da Teoria das Representações Sociais (TRS) a 

um entremear de saberes apresentamos, inicialmente, um diálogo com os achados acerca da 

Teoria das Representações Sociais, enfatizando inicialmente seu fundador, os processos de 

construção da representação, os universos de pensamento e as funcionalidades que 

apresentam. Na sequência, tratamos de evidenciar a empiria, os primeiros passos que 

constituíram nossa investigação, bem como, o contexto da pesquisa, participantes, técnicas 

consideradas como via de acesso à representação e como mecanismo de interpretação, 

lançamos mão da análise de conteúdo. 

No terceiro capítulo, definido como A rede de sentidos da prática educativa: 

campos semânticos em foco, evidenciamos as primeiras inferências e apontamentos 

realizados através do diálogo com a primeira técnica empregada, a Técnica de Associação 

Livre de Palavras (TALP). Ou seja, buscamos retratar o entendimento de que os pedagogos 
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em formação inicial atribuem à prática educativa, em quais referências eles se agarram para 

representar esse fazer específico do campo educativo. 

No quarto capítulo das inferências, temos A prática educativa: descortinando o 

universo representacional dos licenciandos. Neste, procuramos reafirmar, com base no 

segundo procedimento aplicado, por meio de categorias e temas, o que acreditamos ser 

indícios de uma representação social a respeito da prática educativa sendo partilhada. 

Ao término dessa escrita, apresentamos algumas notas conclusivas, intituladas: 

Considerações finais em que retomamos o trajeto efetuado, as discussões realizadas, os 

achados, resultados e contribuições do estudo. Destacamos nesse ensejo, que são apenas 

considerações temporárias, pois as novas pesquisas poderão alargar o estudo sobre a temática 

que poderão culminar na descoberta de novos elementos representacionais adjacentes ao fazer 

do pedagogo e à sua formação inicial. 
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CAPÍTULO 1 - VEREDAS FORMATIVAS DO PEDAGOGO: DO MACRO AO 

MICRO CONTEXTO DE FORMAÇÃO 

 

Antes que você possa alcançar o topo de uma árvore 

e entender os brotos e as flores, você terá de ir 

fundo nas raízes, porque o segredo está lá. E, 

quanto mais fundo vão as raízes, mais alto vai a 

árvore. (Nietzsche) 

 

Neste primeiro capítulo tratamos de realizar uma viagem no tempo, com o objetivo de 

buscar nas raízes históricas a compreensão sobre como se configurou a formação inicial para 

pedagogos no âmbito brasileiro desde a década de 1930 até os dias atuais. A excursão se deu a 

partir do diálogo com Leis, Decretos, Resoluções e autores que voltaram suas pesquisas para 

o estudo dessa temática.  

A escrita em tela procurou demonstrar os avanços, as problemáticas e as conquistas 

que marcaram a formação da classe de professores, desde 1939, ano de criação do Curso em 

Pedagogia, como nível superior, no Brasil. Nesse ensejo, procuramos apresentar os traços 

reguladores e determinantes que ainda caracterizam o trabalho docente na atualidade, que de 

certo modo, ainda nutrem e fomentam a profissão de professorado de maneira ampla, em 

decorrência da multiplicidade de sentidos, representações e interpretações atribuídas para esse 

ofício.  

Nesse mesmo decurso, adentramos nossas discussões para o universo da UFRN, 

espaço propiciador também dessa habilitação, com o intuito de desvelarmos como foi sendo 

desenhada a formação para professores dos anos iniciais neste contexto e qual seu papel na 

elaboração de saberes e representações a respeito da docência, na visão dos licenciandos. 

A construção desse tópico deu-se por considerarmos que a formação inicial se 

apresenta como um dos contextos determinantes à construção das representações sociais sobre 

a prática educativa. Dessa maneira, estudar e conhecer seu processo constitutivo tornam-se 

peças-chave para descobrirmos se, de fato, existem saberes sendo partilhados a respeito do 

saber-fazer.  

Além de lançarmos mão de pesquisas no âmbito da educação, Leis, Decretos, 

Diretrizes e Resoluções que sustentam, criam e recriam esse campo, também tomamos como 

referência para discussão o currículo 01, aprovado pela Resolução de nº 139, pelo Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), da UFRN, em 18 de agosto de 2009, e o Projeto 

Pedagógico do Curso em Pedagogia, atualizado e posto em vigência no mesmo ano. 
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1.1 Tessitura histórica e legal sobre o curso de Pedagogia no Brasil: a formação do 

pedagogo em foco 

 

A formação propiciada para formar professores habilitados à arte de ensinar nos anos 

iniciais foi instituída no cenário brasileiro em um período, no qual a sociedade estava 

atravessando mudanças e transições no contexto da produção do conhecimento e na esfera do 

trabalho, da economia e da política. Essas mudanças influenciaram sobremaneira na 

configuração em que foi pensada e organizada a formação voltada a instruir professores para a 

educação básica.  

Tais mudanças são decorrentes de questões ideológicas e proposições de cunhagem 

histórico-social e por reformulações legais que levaram à profissão docente contornos 

específicos e referências diversas. Essas questões, de certo modo, cristalizaram uma visão de 

profissão ora referendada no sacerdócio, ora no apostolado ou sob a perspectiva da vocação 

por um certo período de tempo. 

Não desconsideramos, todavia, que talvez ainda se possa evidenciar, fortemente, 

presente nos dias atuais, nos discursos partilhados por esta categoria, atributos e sentidos 

dados a esse saber-fazer com base nessas perspectivas que penetram em suas ações cotidianas, 

nas formas de pensar e agir destes professores. Essas perspectivas transpassarão suas 

representações sociais sobre a prática educativa e, consequentemente, estarão munindo e 

legitimando suas atividades. 

Buscando o delineamento dado à formação de professores no contexto brasileiro como 

forma de responder esse pressuposto situado acima, evidenciamos que o Curso de Pedagogia 

foi fundado no Brasil, no final da década de 30 do século XX. De fato, período marcado pela 

efervescência das novas ideologias, teorias e movimentos nos âmbitos da política e da 

educação. Momento apontado, também, pela expressiva produção de conhecimentos e 

reflexões acerca da educação em sua totalidade e sobre a profissão de professor.  

Neste período, podemos observar que a educação ganhou os olhares do ideário liberal, 

que defendia uma educação laica, gratuita, obrigatória. Esse partido se destacou, 

principalmente, na década 1930 pela iniciativa e desenvolvimento de tratados, projetos e 

modelos que pretendiam alavancar a reforma e a ascensão econômica e social, dentro desse 

cenário, o âmbito educacional era o principal foco.  

De acordo com Ghiraldelli (2009), o ideário Liberal em educação se destacou 

mediante alguns aspectos, que são: 
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A igualdade de oportunidades e democratização da sociedade via escola; a 

noção de escola ativa (com ideia de atividade pensada tanto de modo amplo 

quanto de modo estreito, voltado para orientação vocacional profissional); a 

distribuição hierárquica dos jovens no mercado de trabalho por meio de uma 

hierarquia de competências e não por outro mecanismo qualquer; e, por fim, 

a proposta da escola como posto de assistência social. (GHIRALDELLI, 

2009, p. 55-56). 

 

Sendo assim, é neste contexto de transições e mudanças que o mencionado curso se 

estruturou no Brasil, precisamente 

 

[...] em 1939 e foi instituído no meio acadêmico por ocasião da organização 

da Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, através do 

Decreto-Lei nº 1190 de 4 de abril de 1939, visando a dupla função de formar 

bacharéis e licenciados para várias áreas, inclusive para o setor pedagógico 

(SILVA, 1999, p.33). 

 

À vista dessa legalização, o discente que concluísse o curso de Pedagogia poderia sair 

com o título de professor ou bacharel, em que para Libâneo (2005, p. 46) este último era 

conhecido como “técnico em educação”.  Desafortunadamente, este “técnico em educação”, 

segundo Brzezinsk (1996, p. 44), era um sujeito “cuja função no mercado de trabalho nunca 

foi precisamente definida”. 

A priori, os cursos de licenciatura das diversas áreas do conhecimento natural, social e 

humano que existiam nessa época, assim como aquele vinculado à área pedagógica, baseavam 

sua formação a partir do Decreto-Lei n° 1.190, de 4 de abril de 1939, que propunha a 

formação de bacharéis e licenciados, Brasil (1939). Estes cursos tinham suas organizações 

semelhantes entre si, pois decorriam da ideia de formação tecida pelo “esquema 3+1”. 

Entendido como: 

 

[...] Para a formação de bacharéis ficou determinada a duração de três anos, 

após os quais, adicionando-se mais um ano do curso de didática formar-se-

iam os licenciados, num esquema que passou a ser conhecido como 3+1. 

(SILVA, 1999, p.11-12). 

 

O Curso de Pedagogia sob esse modelo apresentava a seguinte estrutura curricular: no 

1º ano, os componentes eram Psicologia Educacional, Complementos da Matemática, História 

da Filosofia, Sociologia, Fundamentos Biológicos da Educação; no 2º ano, a continuação da 

Psicologia Educacional, Fundamentos Sociológicos da Educação, História da Educação, 

Estatística Educacional e Administração escolar; no 3º ano, Educação Comparada, Filosofia 

da Educação e Administração Escolar, Saviani (2008). Para aqueles que buscavam o diploma 
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de licenciado, deveriam cursar um ano de didática. O Curso de Didática compunha-se pela 

seguinte organização de disciplina “[...] Didática geral, Didática especial, Psicologia 

educacional, Fundamentos biológicos da educação, fundamentos sociológicos da educação e 

administração escolar” (SAVIANI, 2008, p. 40). É dessa configuração formativa que se 

origina o esquema 3 + 1.  

 

Verifica-se que esse processo reflete a concepção dicotômica que ainda 

orienta a formação de professores, ou seja, a separação entre conteúdo e 

método, marca que se faz presente até hoje em diferentes cursos de formação 

docente e que distancia dessa formação (BARREIRO; GEDRAN, 2006, 

p.40). 

 

Exemplificando esse modelo formativo através do Curso de Pedagogia temos: o aluno 

que cursasse três anos seria diplomado bacharel em Pedagogia, caso objetivasse à docência, 

deveria prosseguir por mais um ano na formação em Didática para ser-lhe conferido o título 

de licenciado. Os cursos das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, nos quais o curso de 

pedagogia se enquadrava, compartilhavam do mesmo objetivo no princípio: formar 

professores para o ensino secundário, como bem esclarece Brzezinski (1996). Sendo assim, 

podemos evidenciar uma formação orientada para o ensino e centralizada no professor. 

A divisão de formação na perspectiva do “3+1” oferecidas pelas faculdades já 

mencionadas e ao curso de Pedagogia culminou na época numa visão de formação dicotômica 

entre bacharelado e licenciatura, levando-se à compreensão de que no bacharelado formava-se 

o técnico em educação e na licenciatura preparava-se o professor que iria lecionar no Curso 

Normal as matérias consideradas de nível pedagógico ou ainda, seriam encaminhados para 

lecionar no ensino primário no 1º ciclo, isso de acordo com o Decreto-lei n° 8.530, de 2 de 

janeiro de 1946, Brasil (1946).  

Neste último contexto de ensino, para qual o pedagogo (a) estaria habilitado a 

lecionar, podemos observar uma visão de professorado implicada ainda ao que a própria 

etimologia da palavra significava “arte de condução de crianças”, visão bastante difundida em 

séculos anteriores ao século XX. 

O professor analisado sob essa perspectiva de técnico, deveria atuar a partir de um 

programa de ensino planejado por outros, às vezes modelos prontos de teóricos oriundos de 

contextos e tempos distintos da realidade vivida daquela observada nas décadas de 40 e 50 do 

século XX. Na verdade, entendia-se que a atividade pedagógica ao seguir um conjunto de 

sistematizações e normatizações iria alcançar a eficácia do ensino. Essa visão manteve-se por 
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longos anos no âmbito educacional, possivelmente, ainda se conserve em algumas escolas e 

práticas de professores.  

Retomando a formação pautada no modelo “3+1” exposta, averiguamos que esta 

perspectiva de formação culminou, posteriormente, em diversos problemas relacionados à  

estrutura  curricular disponibilizada e ao campo de trabalho para os quais estes profissionais 

deveriam estar hábil a atuar,  pois como  licenciado,  a  principal  área para exercer  sua  

docência era  o  Curso  Normal, sabendo-se  que  esse  contexto de atuação não era  exclusivo  

dos  pedagogos e  a  formação  do   bacharel  que habilitava para atuar como técnico de 

educação, demonstrou problemas concernentes à caracterização deste profissional e ao seu 

campo de atuação, pois muitos bacharéis saiam da formação sem saber o que fazer, como 

fazer e em que  campo  atuar,  ou  seja,  havia  certa  falha  quanto  a  identidade  deste 

profissional  e sua  profissão, ambos sem  definições, especificamente, nítidas. 

Diante disso, conseguimos identificar que já na gênese do Curso de Pedagogia se 

instauraram alguns dilemas que, por conseguinte, culminaram em outros, como: a própria 

identidade do curso como a dos pedagogos era ambígua, incerta. Podemos confirmar esse 

pressuposto com Silva (2006, p.63) que nos coloca: 

 

A questão da identidade do curso de Pedagogia encontra-se posta no 

momento mesmo de sua introdução no Brasil, em 1939. Isso porque, nessa 

ocasião, o curso foi instituído com a marca que o acompanharia em todo o 

seu desenvolvimento e que se constitui até hoje no seu problema 

fundamental:  a dificuldade em se definir a função do curso e, 

consequentemente, o destino de seus egressos. 

 

Outro dilema que ainda hoje é bastante debatido no Curso de Pedagogia, já presente 

naquela época é a questão do currículo, que para Silva (2006) apresentava-se inadequado, 

limitado, e sem clareza, principalmente, em relação ao bacharelado, que origina uma, 

 

[...] tensão provocada de um lado, pela expectativa do exercício de funções 

de natureza técnica a serem realizadas por esse bacharel e, de outro, pelo 

caráter exclusivamente generalista das disciplinas para sua formação. Outro 

foco de tensão é relativo a separação bacharelado-licenciatura, refletindo a 

nítida concepção dicotômica que orientava dois componentes do processo 

pedagógico: o conteúdo e o método. (SILVA, 2006, p. 13). 

 

Desse modo, o Curso de Pedagogia apesar da visão dualista de formação já difundida, 

continuou a adotar por longo período formativo o denominado esquema “3+1” haja vista o 

Parecer CFE nº. 251/1962 contido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 
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4. 024, de 20 de dezembro de 1961, que veio para reforçá-lo. O parecer permitia modificações 

no currículo tanto da licenciatura como do bacharelado, contudo não atenuou os problemas 

que decorreram desde sua criação. 

De acordo com este parecer, a licenciatura deveria dispor aos alunos o estudo das 

seguintes disciplinas obrigatórias: Psicologia da Educação, Elementos da Administração 

Escolar, Didática e Prática. O bacharelado de cinco disciplinas que eram determinadas pelo 

CFE e mais duas, que neste caso a instituição que adotara o curso ficava incumbida de 

instituí-las, sendo essas optativas. Saviani (2008) analisando essa reforma, ressalta que o 

currículo continuou com seu caráter generalista, isto é, não foram introduzidas as disciplinas 

de cunho mais prático, às habilitações técnicas. 

Podemos observar que neste período havia uma formação incerta no sentido do que se 

deveria priorizar em termos de conhecimentos a serem ofertados a cada profissional, tendo em 

vista a não especificação do conteúdo da área da Pedagogia, quando se empreende que tanto o 

bacharel como o pedagogo poderiam cursar as mesmas disciplinas, ou seja, até os três 

primeiros anos, estes receberiam a mesma formação. Esta prática formativa adotada levou 

para o campo de ação, profissionais confusos, que muitas vezes, distorciam a aplicação de 

alguma teoria ou não sabiam se certa competência devia ser exercitada no bacharelado ou na 

licenciatura.  

 Nesse ensejo histórico, verificamos que a formação se apresentava bastante 

conteúdista e centralizadora, pensada apenas em um dos atores do processo ensino-

aprendizagem, o professor. Sendo trabalhada muitas vezes e, aparentemente, externa ao futuro 

professor, em que seu mister era instruir-se a partir de modelos criados por teóricos 

renomados por seus métodos infalíveis, mas de contextos distintos da conjuntura social dos 

ingressantes da pedagogia. Na verdade, sua função enquanto discente era de, apenas, 

reproduzi-los, ou seja, a dimensão do fazer docente, da prática educativa, particularmente 

nesta época, apresentava-se totalmente à mercê da teoria, dos moldes, do conhecimento de 

área ora assimilado durante a formação inicial. 

Essa perspectiva formativa que reinou e, ainda, reina sobre os currículos formativos 

dos cursos de Pedagogia debilita o processo de formação inicial, especialmente, porque tal 

formação está centrada no fracionamento do processo de ensino, ou seja, na cisão entre quem 

ensina e quem aprende, entre saber e fazer, na total autonomia de um processo em relação ao 

outro (SANTOS, 2004). 

Embora, já pudesse evidenciar nessas décadas de 40 e 50, do século passado, a difusão 

das ideologias da concepção da Escola Nova se inserindo no contexto da educação, não se 
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percebia até o momento, mudanças concretas que diferissem a formação concedida pelas 

faculdades da concepção tradicional de ensino. Ao contrário, o que se visualizava em 

destaque era, ainda, as ideologias do ideário católico fundamentado na Pedagogia Tradicional, 

na qual se pode depreender fortemente a visão de currículo tradicionalista concebida por 

(SILVA, T., 1999). 

 Refletindo a despeito desse assunto, compreendemos que os recém-formados, dada a 

época e por largas décadas, ingressavam na carreira da docência com a visão de que: eu 

enquanto professor, sou aquele que ensina e o alunado o que aprende, o professor é o que 

sabe, ele tem em seu poder o conhecimento, por isso, ele o transfere para o aluno. Logo, 

percebemos, indiscutivelmente, uma dicotomia entre professor-aluno e entre o ensino e a 

aprendizagem. Estabelecemos aqui uma ponte com o pensamento de Freire (2005) que trata 

da visão de “educação bancária”, ou seja, o conhecimento existe como algo fora do aluno ou 

exterior as pessoas envolvidas no processo pedagógico, Tomaz Silva (1999). 

O curso de Pedagogia até o final da década de 60 do século XX não obteve mudanças 

substanciais quanto à formação que se destinava aos licenciandos e bacharéis, mesmo sendo 

ponderadas na balança as modificações que o Parecer do CFE nº. 251/1962 permitiu ao seu 

currículo. Contudo, estas mudanças não chegaram às dimensões: teoria e prática 

disponibilizadas pelo mesmo. Pelo contrário, não se evidenciou preocupação, ainda, quanto ao 

equilíbrio que demarcaria para utilizar no modo de estruturá-las e trabalhá-las. Na verdade, o 

que se pôde verificar, desde sua constituição em 1939, é que a dimensão teórica se apresentou 

bastante acentuada em consideração à dimensão prática pautada sob o modelo 3 + 1 de 

ensino. Isto é notório, pela própria configuração do modelo. 

Para muitos estudiosos da época, esse problema estava diretamente ligado à 

importância que o curso de Pedagogia dava ao currículo sem tomar, primeiramente, o 

profissional e o seu campo de trabalho como pontos de partidas para sua estruturação. Essa 

problemática não ficou só na pauta dos trabalhos e das pesquisas dos estudiosos da área na 

época, atingiu diretamente aos próprios alunos do curso de Pedagogia, os quais estando 

insatisfeitos com a formação que lhes era oferecida, buscaram através de protestos suscitar 

mudanças, Silva (2003). 

Então, em 1967, passaram a reivindicar por uma nova proposta de curso e formação, 

pois consideravam o currículo ofertado impreciso e bastante teórico, ademais, “negligencia 

outros aspectos essenciais à formação de profissionais no campo educacional” 

(CONGRESSO ESTADUAL DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA, 1967, p. 159), sendo 

enciclopédico demasiadamente. 
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Diante dessa indefinição que o Curso de Pedagogia ainda padecia, da insatisfação 

demonstrada pelos estudantes do curso e da reprovação de profissionais já inseridos no 

contexto educativo, uma nova tentativa de mudança era estudada e reivindicada, que por meio 

de publicações e participações em congresso, podemos constatar o que eles almejavam: 

 

[...] reformular não apenas o rol de disciplinas do curso, mas também sua 

estrutura curricular [...] o que se defendia, então, era que num determinado 

momento do curso, os alunos passassem a fazer suas opções curriculares em 

função das tarefas que pretendessem desempenhar dentre as que se 

esboçavam e as que já se encontravam definidas para o pedagogo (SILVA, 

2003, p.23). 

 

Subsequente a esse período histórico, precisamente, pós 1964, toda e qualquer decisão 

dos diferentes setores da sociedade, assim como, o educacional, em que o pedagógico se 

encontrava, estava diretamente ligado às exigências colocadas pela nova ordem 

governamental da Ditadura Militar, que visava economizar recursos em todos os espaços 

trabalhistas e obter produtividade excedente.  

No cerne desta nova visão política e social instaurada no Brasil, a Instituição 

Universitária foi imersa nessa nova ordem, submetendo-se às exigências e subordinações 

demandadas pela sociedade no que conferia ao campo de formação, como também, ao campo 

setorial de trabalho, sendo as decisões totalmente controladas pelo o Estado. 

Na efervescência dos movimentos estudantis em 1968 e com uma nova ordem de 

governo instaurada, é aprovada a Lei Federal de nº 5.540 de novembro do ano corrente – a Lei 

da Reforma Universitária que vem para certificar as novas condições impostas pelo governo, 

Brasil (1968). A nova lei passa a facultar à graduação em Pedagogia no tocante às ofertas em 

habilitações como: Supervisão, Orientação, Administração e Inspeção Educacional, dentre 

outras, necessárias ao desenvolvimento nacional e as demandas do mercado de trabalho. Aqui, 

a grosso modo, começa a surgir um possível campo de trabalho para o “técnico em educação” 

e a instauração de elementos que propiciarão, de maneira lenta, a construção identitária desses 

profissionais. 

Em 1969, o Conselho Federal de Educação emite e homologa o Parecer de nº 252 em 

11 de abril, o qual apresentava como finalidade: organizar e fundamentar o Curso de 

Pedagogia, fixando o currículo mínimo e a duração da graduação, Brasil (1969). O mesmo em 

seu transcorrer evidencia um possível profissional, na medida em que projeta a formação de 

professores para o ensino normal e lhes possibilita a obtenção do título de especialista por 

meio de atividades complementares de estudos. 
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[...] esse parecer não deixa dúvida quanto ao profissional, ou melhor, os 

profissionais a que se refere ao ser apresentado como instrumento legal que 

fixa os mínimos de currículo e duração para o curso de graduação em 

Pedagogia, visando a formação de professores para o ensino normal e de 

especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão e 

inspeção no âmbito de escolas e sistemas escolares. (SILVA, 2006, p, 25). 

 

O curso de Pedagogia nesse momento possibilita a oferta de um currículo mínimo, 

composto por duas partes: a comum e a diversificada, respectivamente, constituída por 

disciplinas e conteúdos básicos à formação de qualquer profissional do campo educacional, e 

a outras em função de habilitações específicas. 

Na verdade, frisamos que a formação inicial de professores desde o início do século 

XX, no Brasil, foi definida por um modelo que ora privilegiou o estudo de assuntos das 

disciplinas específicas, ora os estudos de conteúdos relacionados à formação didático-

pedagógica. Essa visão de organização cooperou para que a formação de professores fosse 

desenhada e estabelecida através dos dois modelos caracterizados por Saviani (2009) como o 

modelo dos conteúdos culturais-cognitivos, no qual, o currículo está aglutinado na teorização, 

no domínio dos saberes específicos da disciplina pelo futuro professor e o outro modelo: 

pedagógico-didático o qual apresenta um currículo direcionado para conhecimentos didático-

pedagógicos necessários à formação do professor. 

 Silva (2006) é bastante enfática e cautelosa ao se pronunciar sobre essa visão de novo 

currículo instaurada no final da década de 1960. A autora enfatiza que este oferecia partes 

desconexas de conteúdo, principalmente quando essas partes apresentavam tendências opostas 

de educação, ora generalista, ora tecnicista, ou seja, este programa de conteúdos se 

apresentava distante do universo de cada aluno atendido pelo o curso. Ademais, essa visão 

dualista e difusa alimentava ainda mais a concepção de se propagar uma formação 

empobrecida e deficiente. 

Ainda em consonância com os achados de Silva (2006), constatamos que a formação 

vista por essa ótica de pensamento não favoreceu às especificidades dos futuros profissionais 

do Curso, haja vista a fragmentação do currículo, o qual tampouco satisfez as necessidades 

destes gerada pelo campo de trabalho sob a perspectiva tecnicista. Ao invés disto, aguçou 

ainda mais as discussões sobre a formação de professores e sobre o curso de Pedagogia que 

objetivavam a reformulação e a reorganização do mesmo. 

Para se alcançar tamanho intento, as universidades começaram a se adequar às novas 

exigências do momento histórico-político. As ordenanças previstas no parecer de 1969 
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surtiram efeitos capazes de promover nas universidades, do início da década de 80 do século 

passado, reformas curriculares, de maneira a formar, no curso de Pedagogia, professores 

hábeis para atuarem na educação pré-escolar e nas séries iniciais do ensino fundamental.  

Em meados e fim da década de 1980, seguiram-se inúmeras discussões relacionadas à 

formação e atuação do pedagogo no contexto escolar. Docentes pesquisadores da época 

buscaram através de suas pesquisas, estudos e participações em Eventos e Congressos no 

campo da educação detectar as problemáticas que permeavam o curso, para possivelmente, 

reivindicar e proporcionar novas reformulações e estruturações no Curso que pudessem 

atender à nova ordem de instrução demandada pela sociedade que emergia em decorrência do 

fim da Ditadura Militar. 

Silva (2009) avaliando os congressos e debates realizados posteriormente ao término 

da Ditadura Militar, em 1985, detectou que algumas faculdades priorizaram a formação 

docente e extinguiram as especializações de seus currículos. Já outras, continuaram mantendo 

as habilitações e algumas outras, optaram por modificar os diversos conteúdos que eram 

destinados ao início da formação, conferindo-lhe um caráter mais integralizado e completo.  

As discussões realizadas no I Seminário de Educação Brasileira realizado na 

Universidade de Campinas, em 1978 e na 1ª Conferência Brasileira de Educação, promovida 

pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, em 1980 (SILVA, 2006), como 

também, no interior do movimento das entidades acadêmicas almejavam mudanças estruturais 

nos Cursos de Pedagogia e nas diversas Instituições de ensino. Ademais, essas discussões 

projetavam culminar na reformulação curricular em nível nacional com a finalidade de 

ultrapassar o modelo que esteve sempre presente na formação do pedagogo. 

Desse modo, as mobilizações realizadas até o referido momento pretendiam lucrar 

com modificações quanto aos conhecimentos cedidos durante a graduação e transformações 

na forma que concebiam a profissão, deixando de relacioná-la a um viés sacerdotal ou à 

vocação. As ambições iniciais seriam a sistematização dos novos saberes que surgiam e 

caminhavam a partir das transformações sociais. A ideia, a princípio estava em iniciar um 

processo de profissionalização para que, posteriormente, a profissão de pedagogo fosse 

legitimada e favorecida pelos órgãos máximos e seus ingressantes. 

Essas lutas reivindicativas permitiram mudanças expressivas na forma de olhar à 

funcionalidade do curso de pedagogia, especialmente, para os sujeitos que ali se graduavam. 

Isso ocorreu ao despontar de homologações de Leis, Diretrizes e documentos que surgiram 

para amparar e sustentar o curso e seus ingressantes. Contudo, essas mudanças não retiraram 

as incertezas e indefinições que rodeavam o Curso de Pedagogia ao longo de sua história, 
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principalmente, quando se pensava em sua manutenção e função a ser desenvolvidas por 

aqueles que por ele fossem formados. 

Nos períodos de 1970 a 1980 do século predecessor ao XXI, o regime ditatorial 

político se encontrava interessado no desenvolvimento econômico e industrial do país. Deste 

modo, às conquistas de políticas e programas governamentais que contemplassem à profissão 

docente, encontravam-se, demasiadas, desaparecidas. Na verdade, o ideário político 

educacional brasileiro, nesta época, manteve-se articulado a uma ideologia que o golpe militar 

necessitava: combater as lutas e o movimento nacional desenvolvimentista contrários à 

garantia do seu plano desenvolvimentista opressor. 

Apesar de ser considerada a “década perdida”, a década de 1980 é demarcada pela 

ascensão dos movimentos sociais em geral e, entre eles, o dos trabalhadores do ensino, os 

professores, que a partir de movimentos sociais com outras categorias conduziram o país para 

uma nova forma ideológica de Governo, do Regime Militar ao Civil, culminando, 

posteriormente, em novas formas de pensar a organização do trabalho, à formação destes e à 

educação do país.  

Essa década pode ser apresentada, também, como um marco histórico de abertura 

política no país focalizada para a formação de professores. Isso ocorreu em virtude da 

expressividade em discussões e movimentos sociais que buscaram o distanciamento daquilo 

que vinha sendo disseminado e aplicado nas décadas de 1960 e 1970, como uma formação 

enviesada fortemente pela perspectiva tecnicista, centrada nos métodos e treinamentos de 

professores, Feldens (1984). Segundo Candau (1984, p. 19) essas discussões e produções 

culminaram num “despertar para a importância da dimensão política até então silenciada pela 

perspectiva instrumental fundada na neutralidade técnica”. 

A despeito do que a história aponta sobre esse período com relação aos avanços legais 

sobre a educação e a profissão docente, concordamos com Arroyo (1989, p. 35), ao narrar 

sobre as mudanças nessa época: 

 

Nas propostas de formação, nas concepções, nas práticas [pedagógicas dos 

profissionais da educação escolar], não houve grandes avanços ao longo das 

últimas décadas e das últimas Leis de Diretrizes e Bases, mas, na prática 

social desses profissionais, nas formas de sua inserção no trabalho, nos 

processos de sua gestão e, sobretudo, na sua consciência grupal e na sua 

organização política, avançou-se mais nas últimas décadas do que em todo o 

século de História da Educação Escolar.   

 

De fato, o exposto por Arroyo (1989) é verídico, principalmente, nos avanços e 

conquistas que a educação e, porque não dizer a formação do professor colheram pós essas 
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décadas. Um marco a ser destacado é a própria homologação da Constituição Federal de 

1988, que tratando da educação em sua magnitude, institui no artigo de nº 206 sobre os 

princípios do ensino, as seguintes medidas valorativas para profissão docente nos parágrafos 

V, VI, VII e VIII.  

 

V2- Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas; VI- Gestão democrática do ensino 

público, na forma da lei; VII - garantia de padrão de qualidade; VIII3- Piso 

salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal (BRASIL, 1998, p. 117). 

 

Essas medidas ganham evidência no decênio da década de 1990, com as deliberações 

de leis e documentos de ordem nacional que retratam um conjunto de reflexões de cunho 

educacional a respeito dos objetivos, conteúdos, orientações pedagógicas para os mais 

diversos níveis de ensino, a saber: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI), dentre outras publicações, além de culminar noutros projetos que 

apontam para a elaboração de documentos legais que viabilizem a garantia de planos de 

cargos e carreira, piso salarial nacional para os profissionais da educação e obrigatoriedade de 

formação superior para todos os professores. 

Em relação às determinações elencadas nos documentos, colocaremos em cena a Lei 

nº 9.394 de 20 de dezembro 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a 

qual desencadeia novos debates e pesquisas a respeito da formação daquele que atuará na 

educação básica. O capítulo VI desta Lei abrange, justamente, o corpo de artigos que 

estabelecem os intentos alusivos a esses profissionais. Frisamos a relevância dos artigos 61, 

62, 63, 64 e 65 que abordam diretamente sobre os dispositivos referentes à formação docente 

para educação básica.  

O artigo 61 apresenta-nos quem são os profissionais competentes ao ofício do ensinar 

e trata a respeito da formação, bem como, dos fundamentos que a estes competem dominar e 

coordenar. Comprovamos essa diretriz com os seguintes fragmentos: 

                                                           
2Ver a redação atualizada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htmAcesso em 01 de setembro de 

2015. 
3Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Para mais informações, visitar a home 

page:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm Acesso em 10 de setembro 

de 2015. 
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Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 

estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 

são: 

I - Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

 II - Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 

orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 

mesmas áreas; 

 III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009).  

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a 

atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 

objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como 

fundamentos: 

 I - A presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 

 II - A associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados 

e capacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009).  

 

Nela é possível vislumbrar, também, certa atenção depositada nos profissionais da 

educação, bem como a área de atuação e competências necessárias para aplicarem nos mais 

diversos níveis de ensino. Isto é comprovado pelo próprio documento, no seu Art. 62 no qual 

é prescrito que: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica faz-se à em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação admitida como formação mínima para 

exercício do magistério a educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, oferecida em nível médio, na modalidade Normal 

(BRASIL, 2001, p. 48). 

 

A Lei em vigência não só amplia a área de ação do pedagogo, como também, permite 

todo um aparato legal e institucional ao Curso. Delegando as instituições de Ensino Superior 

suas atribuições como campo essencialmente formativo da carreira docente. A estas cabem 

manter: 

 

[...] cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; [...] deverão 

oferecer programas de educação continuada para os profissionais de 

educação dos diversos níveis (BRASIL, 2001, p. 25). 
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E no que tange às especificidades da profissão, o Art. 64 da Lei 9394/96 dispõe sobre 

esse tema, orientando que 

 

A formação de profissionais da educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será 

feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a 

critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional. 

 

Partindo sobre o exposto no artigo acima, evidenciamos uma nova problemática se 

configurando adjacentes à formação que os cursos de graduação em Pedagogia deveriam 

proporcionar: uma que garantisse aos graduados os saberes, competências e habilidades para 

atuarem na docência e outra nas demais funções postas. Todavia, faz-se necessário refletir 

sobre: como os cursos passariam a possibilitar tanto a formação básica como a das 

especificidades da profissão em um currículo que sempre privilegiou a dimensão teórica? 

Como se dará isto, haja vista que a própria docência em si sempre se apresentou à margem do 

bacharelado, das habilitações. Então, qual seria de fato a função do Curso de Pedagogia? 

De fato, o Curso nesses seus mais de setenta e cinco anos de história passou e vem 

passando por discussões e reformulações devido aos conflitos que os acompanham desde sua 

instituição, no que se refere a sua função, espaços de trabalho e os contínuos problemas 

internos em relação à organização do seu currículo. Esses conflitos levaram o Curso a passar 

por uma crise identitária, Silva, (2006). 

O limiar do século XXI, aponta-nos os desafios e problemas peculiares à educação, 

como também, a precarização da carreira docente em nosso país, mesmo diante das políticas 

já implementadas. Podemos constatar isto através dos sistemas avaliadores do ensino público 

do nosso país, como exemplo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o 

qual nos anuncia, ainda, o analfabetismo em eminência, dos meios de comunicação, mídia 

televisa e impressa que nos desvelam o status quo da profissão docente no país. De fato, nos 

deparamos com uma sucessão de problemas e desafios, como: baixos salários; condições 

mínimas de trabalho, altas jornadas de expediente, sem contar as salas demasiadamente, 

cheias.  

Diante dessa lista de desafios, a estação inicial do século XXI aborda a conquista de 

um plano democrático que perspectivou organizar e sanar questões correlacionadas à 

educação e seus desdobramentos, no caso, medidas, programas e políticas que propiciassem 

segurança e sustentabilidade à profissão docente do país. Estamos tratando do Plano Nacional 

de Educação/2001-2010 (PNE), instrumento de planejamento de ordem organizacional de 
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todas as ações educacionais no país. Este plano, na subdivisão que trata da formação dos 

professores e valorização do magistério, previa 

 

A implantação, já a partir do primeiro ano deste plano, dos planos de carreira 

para o magistério, elaborados e aprovados de acordo com as determinações 

da Lei nº 9.424/96 e a criação de novos planos, no caso de os antigos ainda 

não terem sido reformulados segundo àquela lei. Garantir, igualmente, os 

novos níveis de remuneração em todos os sistemas de ensino, com piso 

salarial próprio, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação (BRASIL, PNE 2001-2010, p. 67). 

 

A respeito dessa meta, Aguiar (2011) corrobora salientando que até o final de 2010, o 

Plano em parceria com outros planos de desenvolvimento, a exemplo o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007, aspirava atingir o percentual de 70% dos 

professores da educação básica com formação específica em nível superior de ensino. Esse 

intento nos leva, de certo modo, a acreditar diante do campo das ideias e proposições que se 

tem buscado investir na formação. 

Apesar dos entraves, uma nova conquista no âmbito da formação voltada ao pedagogo 

entra em vigor no país, sendo obtida pela Resolução nº 1, de 15 de maio de 2006, pelo 

Conselho Nacional de Educação e Conselho Pleno (CNE/CP), que instituíram as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura.  

A referida resolução legaliza o Curso de Pedagogia nacionalmente como licenciatura, 

abolindo a formação de bacharelado e extinguindo as habilitações. Define, também, os 

princípios que deverão nortear a organização e funcionamento do Curso de Pedagogia, bem 

como, as condições e procedimentos de ensino e aprendizagens para as Instituições de Ensino 

Superior que oferecem o respectivo curso, destacando aspectos importantes para o processo 

educativo, como o planejamento e a avaliação. 

No Art. 2º desta Lei é possível constatar as novas demandas do Curso previstas pelas 

Diretrizes: 

 

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos (BRASIL, 2006, p.1). 

 

Essas Diretrizes resgatam elementos significativos relacionados ao exercício da 

docência, como abrange o campo de atuação do pedagogo, além de estimular os aspectos 
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essenciais que compõem e permeiam sua prática educativa, como: o planejamento, estudos, 

novas metodologias pedagógicas, como também o conhecimento da aprendizagem e do 

desenvolvimento da criança. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura, (BRASIL, 2006, p. 1), elencam os requisitos centrais para se pensar, estruturar e, 

em seguida, ofertar a formação do pedagogo: 

 

Art. 3º. O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 

informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos 

teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da 

profissão, fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e 

sensibilidade afetiva e estética.  

Parágrafo Único. Para a formação do licenciado em Pedagogia é central: 

I – O conhecimento da escola como organização complexa que tem a função 

de promover a educação para e na cidadania; 

II – A pesquisa, a análise e a aplicação de resultados de investigações de 

interesse da área educacional; 

III – A participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino.  

  

Essas Diretrizes contribuem, após diversas lutas advindas de uma ampla discussão dos 

profissionais da educação, desejosos de mudanças curriculares para o Curso de Pedagogia, 

transformações no interior do seu currículo comum, a ponto de alcançar um programa mais 

flexível e interdisciplinar, que integralize as múltiplas áreas do conhecimento, previstos na 

própria Lei, como o filosófico, histórico, antropológico, ambiental-ecológico, psicológico, 

linguístico, sociológico, político, econômico e cultural.  

Além disso, amplia-se também seu campo de atuação, bem como, sua participação nos 

processos estruturantes do ensino e da escola, ainda, coloca-se a necessidade de repensar o 

caminho formativo desse novo perfil. 

Em outro momento, bem como, no inciso 2, do Art. 2º das mencionadas Diretrizes, é 

proposta a articulação entre teoria e prática como ferramenta capaz de proporcionar uma 

formação docente de sucesso através do estudo de conhecimentos teóricos e a aplicação 

constantes destes na prática.  Podemos então, compreender que através dessa interação se 

torna possível superar a fragmentação que existia nos currículos ofertados até o momento 

histórico do curso e, consequentemente, no trabalho pedagógico que se realizar.  

Na nova perspectiva de educação superior pensada e configurada mediante esta 

diretriz, visualizamos a inserção, no centro das determinações, de um profissional mais crítico 

e reflexivo sobre sua profissão e seus mecanismos de atuação, levando-o a praticar e a 
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relativizar na sua atuação os ensinamentos da formação acadêmica. Com isso, percebemos 

que a docência é amalgamada pelos processos pedagógicos realizados dentro do espaço 

escolar, como também, por aqueles subsídios teóricos e práticos originários das atividades 

desenvolvidas na instituição formativa e não-formativa, como os próprios ciclos sociais, 

oriundos muitas vezes da sua experiência enquanto aluno da educação básica. 

Em 2014, sancionou-se o atual Plano Nacional de Educação (2014-2024), o qual traça 

um conjunto novo de medidas e amplia outras anteriores, que em particularidade, beneficiam 

a formação de docentes da educação básica. Abaixo, segue algumas medidas: 

 

 Formar, em nível de pós-graduação, cinquenta por cento dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 

garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas 

e contextualizações dos sistemas de ensino. Meta 16 

 Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) 

demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano 

de vigência deste PNE. Meta 17 

 Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira 

para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os 

sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. Meta 18 (Plano Nacional de Educação, 2014). 

 

Com base na citação, visualizamos os desafios subjacentes a essas metas. Todavia, 

reconhecemos o desejo explícito de se fazer justiça aos profissionais do magistério, 

oferecendo-lhes, legalmente, uma formação continuada e contextualizada, propiciando 

medidas que valorizem sua profissão, bem como, assegurando-os com planos de cargos, 

carreira e salários dignos.  

Evidenciamos mais uma tentativa em legalizar e amparar a formação inicial de 

professores para a educação básica nas proposições encontradas no interior da Resolução nº 2, 

de 01 de julho de 2015, na qual o Presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de 

sua autoridade, apresenta e estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Embora a 

publicação dessas diretrizes seja recente, vislumbramos nas disposições gerais, avanços na 

forma de conceber a docência, na natureza em que se defende a estrutura da formação inicial e 
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no campo de trabalhado que se destina a essa categoria. Podemos constatar esses avanços nas 

orientações posta no parágrafo 1º do Art. 2 e no Art. 3: 

 

§ 1º Compreende-se à docência como ação educativa e como processo 

pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 

interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da 

formação que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores 

éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida 

formação científica e cultural do ensinar/aprender [...]. 

Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se, 

respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para 

funções de magistério na educação básica em suas etapas – educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de 

jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível 

médio, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar 

quilombola e educação a distância [...] (BRASIL, 2015, p.3). 

 

Essa explanação histórica e legal a respeito da formação inicial voltada a formar 

pedagogos, instituída no Brasil em 1939, até os dias atuais através de discussões levantadas 

por autores, leis e decretos se fez necessária para detectarmos as fragilidades que existiam no 

interior e na própria forma em que se pensou à formação. Além disso, esse trajeto 

possibilitou-nos o alcance daquelas questões que permaneceram ao longo dos tempos, sendo 

encontradas no entorno do curso ainda hoje, as quais influenciam nas concepções e sentidos 

que seus ingressantes dão ao curso e ao seu fazer.  

Além disso, facultou-nos a identificação das transições curriculares que marcaram o 

curso, que ora buscavam demarcar o modelo de formação, noutros momentos, o contexto de 

atuação deste profissional, ora estabelecer sua função, ou seja, buscava definir e redefinir sua 

identidade profissional, elemento central para o pesquisador desejoso de descoberta das 

representações sociais.  

No subponto seguinte do estudo em tela, trataremos de discutir acerca da formação 

disponibilizada aos professores dos anos iniciais, distanciando da perspectiva do macro 

contexto, para inserirmos no microuniverso formativo, visto que consideramos pertinente 

efetuar esse percurso, já que partimos da hipótese de que a formação inicial é crucial no 

processo de elaboração da representação social, uma vez que nesse contexto veicula-se uma 

pluralidade de conhecimentos.  

Diante disso, acreditamos que nossos participantes ao tentarem conceituar e explicar o 

universo educacional para entender os elementos que condizem à sua prática, dialogarão 

constantemente com dois universos: o reificado e o consensual, Moscovici (2003), 

processamentos que acompanham o homem em qualquer transcurso de nomeação e 
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classificação do meio social e dos objetos nele presentes. Os sistemas de pensamento 

conforme Moscovici (2003) são ativados e os construímos mediante interação desses 

universos.  

O universo reificado é definido por Sá (1993) como o conhecimento produzido com 

rigorosidade lógica, objetividade e com metodologias peculiares concernentes ao pensamento 

científico, o considerado erudito. Já o universo consensual, consiste em interpretações que 

realizamos acerca das vivências, atividades intelectuais que estabelecemos nas relações 

cotidianas; teorias que criamos e compartilhamos sobre a realidade. É relevante pontuarmos 

que como sujeitos histórico-sociais, sempre somos tomados e movidos pelas mais diversas 

formas de conhecimentos existentes, em posse desses buscamos comunicar o mundo abstrato 

e concreto que nos envolve. 

 

1.2  As marcas no tempo: o curso de pedagogia da UFRN em cena 

 

O Curso de Pedagogia entra em cena na cidade de Natal, em 12 de março de 1955, 

inserindo-se no contexto da Faculdade de Filosofia e respondendo juntamente com o Curso de 

Didática pela formação pedagógica dos professores do ensino secundário e normal. Contudo, 

salientamos que a primeira turma de Pedagogia só foi matriculada em 1961 e o curso só tenha 

ganhado reconhecimento legal em 07 de abril, de 1976, pelo Decreto Federal de nº 77.499, 

UFRN (2009). 

Inicialmente, no Estado do RN, a formação profissional voltada a formar pedagogos se 

apresentou fundamentada no que já vinha sendo promulgado em todo território brasileiro 

nesta época, seguindo assim, um caráter centralizado nas habilitações técnicas em orientação 

educacional, supervisão escolar e administração educacional, permanecendo com esse modelo 

formativo até a década de 1980. Em 1984, foi acrescentada mais uma habilitação, a de 

magistério, que tinha como objetivo: formar professores para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental e para as disciplinas pedagógicas dos Cursos de Magistério em nível de 2º Grau. 

Essa visão profissionalizante perdurou até a década de 1990, período no qual 

começaram a ser identificadas necessidades de modificações, ou mesmo, de mudanças quanto 

às limitações e fragilidades das propostas curriculares implementadas até o devido momento. 

Verificamos que a formação pautada nas habilitações era insuficiente para dar conta 

dos anseios postos pelos licenciandos, os quais depositavam suas expectativas sobre uma base 

formativa que se configurasse a partir dos princípios da docência, do atuar em sala de aula, 

como também, uma formação que lhes capacitassem com habilidades e competências para 
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agir sobre os problemas e necessidades que ora iriam aparecer em suas atuações vindouras, as 

quais em boa parte do tempo eram vivenciadas na academia. Estas se apresentavam para além 

do que era discutido na sala, ou seja, para além das teorias. Os discentes buscavam nesta 

época uma formação mais alicerçada na relação existente da tríade teoria-prática-realidade, 

Silva (2006). 

Com base nesse estímulo e em busca de respostas a essas preocupações, em 1993, um 

outro processo de reformulação curricular pelo colegiado do Curso de Pedagogia foi iniciado, 

o qual buscou se respaldar nas discussões e contribuições defendidas pela Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE).  

No tocante ao que se objetivava, em 27 de dezembro de 1994, o Currículo 004/1994 

do Curso de Pedagogia, foi aprovado pela Resolução nº 235/94, pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE), da UFRN. Esse se apresentou com uma organização em 

torno de um núcleo comum e rígido, elemento que desenhou a formação por um longo 

período no nosso contexto e que marcou outras instituições no mesmo período. Nesse núcleo 

existiam disciplinas obrigatórias e disciplinas complementares que eram escolhidas conforme 

a área de interesse de atuação profissional do licenciando.  

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPCP), de 2009, esta 

nova proposta curricular perspectivou 

 

Oferecer conhecimentos básicos que garantam ao egresso desempenhar, de 

forma competente, as tarefas pedagógicas de docente e de gestor em 

diferentes espaços em que a necessidade de atuação desse profissional se 

manifeste. (PPP do Curso de Pedagogia, 2009, p.13). 

 

A devida proposta curricular entrou em vigência um ano após ter sido aprovada, 

precisamente em 1995, permanecendo em vigor até o ano de 2009. Contudo, e apesar de se 

apresentar atual em alguns princípios, o curso passou por mais uma reformulação curricular 

em decorrência de proposições legais oriundas da LDB 9394/96 e das Diretrizes Curriculares 

para o Curso de Pedagogia/2006, como também, dos anseios e das necessidades colocadas 

pelos próprios discentes e docentes da universidade.  

Então, com base em discussões pautadas nas contribuições oriundas desse processo 

legal de políticas nacionais que emergiram em prol à formação dos pedagogos a partir das 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia/2006, que de certo modo instituem e 

delineiam as bases da formação e da identidade profissional do pedagogo, e por meio de um 

instrumento de consulta, aplicado aos estudantes, dos dois turnos do Curso (vespertino e 



43 
 

noturno) em Pedagogia da UFRN, com a colaboração dos professores membros da Comissão 

e de alguns alunos, chegou-se a um diagnóstico demonstrando que 34% dos discentes se 

colocaram insatisfeitos em relação ao currículo4 que até então estava em vigência, UFRN 

(2009). Para eles, o currículo não apresentava uma abordagem interdisciplinar, na verdade, 

não existia integração das disciplinas.  

Na verdade, o que se infere é a busca dos licenciandos por um currículo mais 

articulador e menos fracionado. Um currículo que, de fato, respondesse às proposições legais 

postas para o momento, que disponibilizasse uma matriz curricular, na qual a prática 

educativa do pedagogo não se reduzisse a um espaço isolado, restringindo-se somente ao 

momento do estágio, desarticulado do restante do Curso, mas que essa dimensão pedagógica, 

prática mesmo, se fizesse presente desde o início da formação inicial. 

A formação para profissionais atuarem no âmbito do ensino, no Brasil, por um longo 

período se organizou em torno da lógica multidisciplinar e, não foi diferente a maneira que se 

estruturou o Curso de Pedagogia da UFRN. Primeiro ofertava-se o estudo das disciplinas 

basilares como a de Psicologia, Filosofia, Didática de modo autônomo e sem nenhuma 

articulação entre si, depois a parte prática, no caso, o estágio obrigatório.  

De acordo com Tardif (2013) esse modelo conhecido como aplicacionista do 

conhecimento, no qual os graduandos, primeiramente teriam acesso aos saberes e, por 

conseguinte, ao fazer docente visto como o estágio no final do curso, tem pouco impacto 

sobre o discente, pois ao serem colocados no campo da prática, constatam e aprendem que 

muito do seu ofício tem suas raízes na ação cotidiana, no âmbito escolar. 

À vista disso, uma nova reinvindicação aparece, resultando no repensar a formação 

ofertada com relação ao trabalho que estava sendo realizado sobre as dimensões teoria e 

prática. Uma vez que a estrutura curricular ora proporcionada não apresentava atividades 

desde os primeiros períodos que fizessem os alunos relacionar o arcabouço teórico apreendido 

na academia com atividades práticas desenvolvidas no espaço escolar. Em consonância, 

evidenciamos que existia ainda, um “modelo tradicional, com uma fundamentação inicial 

propedêutica e, apenas no final do curso, uma intervenção prática por meio dos estágios 

supervisionados” (UFRN, 2009, p.18). 

                                                           
4 Para maiores informações acerca do percurso histórico constituinte do Curso de Pedagogia, da UFRN e sobre o 

currículo vigente no período, poderão ser consultadas no PPP do Curso de Pedagogia/2009, na seção diagnóstico 

do curso. Para mais detalhes, visitar a 

Homepage:https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/ppp.jsf?lc=pt_BR&id=50799262 (Acesso em: 10 de abril de 

2015) 
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Essa insatisfação dos discentes com relação ao currículo, por achá-lo demasiado 

teórico não é de hoje, é uma visão que o acompanhou desde sua criação. Podemos verificar 

isto, em um dos relatos provenientes do Congresso Estadual de Estudantes de Pedagogia, em 

1967, que colocam suas opiniões com relação ao currículo adotado na época. Eles ressaltam 

que este: 

 

Restringia-se à formação teórica do professor; negligencia outros aspectos 

essenciais à formação de profissionais no campo educacional; possui um 

currículo “enciclopédico”; favorece a perda do campo profissional 

pedagógico, por oferecer insuficientemente capacitação (Congresso Estadual 

de Estudantes de Pedagogia, 1967, p. 159 apud SILVA, 2003, p. 18). 

 

Refletindo acerca do que defendiam como currículo formativo, notamos que esse 

colaborou para a preservação de um processo de formação de professores dicotomizado, em 

que o saber se acentuou em detrimento do fazer, ou seja, o teórico em detrimento do prático, o 

científico em detrimento dos diversos saberes existentes como o conhecimento experiencial 

ou ainda aquele vivenciado e partilhado cotidianamente, o senso comum. 

A propósito do assunto acima tratado e com relação à formação voltada aos 

profissionais da educação, Schön propõe que essa se faça sob a ótica de: 

 

[...] não mais se dê nos moldes de um currículo normativo que primeiro 

apresenta a ciência, depois a sua aplicação[...] O profissional assim formado 

não consegue dar respostas às situações que emergem no dia a dia 

profissional[...] a formação deve ser baseada na valorização da prática 

profissional como momento de construção de conhecimentos por meio de 

reflexão (SCHÖN apud SELMA GARRIDO PIMENTA, 2012, p. 48). 

 

Com o exposto, constatamos que a formação a ser ofertada pelo curso de Pedagogia 

deverá ser àquela que possibilite durante a trajetória formativa, situações nas quais, os futuros 

professores aprendam a lançar mão adequadamente de determinadas práticas e teorias que não 

condizem mais com os diversos processos de ensino-aprendizagem mediante a realidade que 

se apresentar nas diferentes situações do cotidiano escolar.  

Consoante à temática, Guimarães (2004) nos alerta que a formação do professor 

deverá se conectar à profissão e à construção da identidade do educador a elementos da 

dinâmica social e a aspectos inerentes ao seu trabalho docente. Como sinalizam Moreira e 

Candau (2005) 
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É necessário um destaque a necessidade de se pensar uma formação 

continuada que valorize tanto a prática realizada pelos docentes no cotidiano 

da escola quanto o conhecimento que provém das pesquisas realizadas na 

Universidade, de modo a articular teoria e prática na formação e na 

construção do conhecimento profissional do professor (MOREIRA, 

CANDAU, 2005, p. 23). 

 

Diante disto e em busca de atender às necessidades postas pela demanda de discentes e 

docentes, o Curso de Pedagogia que funciona no Câmpus Central da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), pertencente ao recém-criado Centro de Educação, vem 

buscando investir na formação e na melhoria da profissionalização destes e já passou por mais 

uma mudança curricular, em 2010.  

O novo currículo 01/2009 em vigência, que foi aprovado pela Resolução n. 139, pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), da UFRN, em 18 de agosto de 2009, 

está organizado em campos do conhecimento que articulam as dimensões epistemológicas, 

políticas e pedagógicas. Esse tem como objetivos: 

 

1. Propiciar uma formação teórico-prática que contemple conhecimentos 

sobre as instituições educativas, como organizações complexas e 

responsáveis pela educação para e na cidadania; 

2. Promover uma formação para a docência como ação educativa e 

processo metódico e intencional na educação infantil, ensino fundamental e 

em cursos de formação do profissional da educação; 

3. Articular conhecimentos no campo da gestão educacional e 

coordenação pedagógica, contribuindo para a elaboração, implantação, 

acompanhamento e avaliação de projetos e programas educacionais; 

4. Integrar ensino, pesquisa e extensão como eixos formativos essenciais 

para a produção e difusão de conhecimentos no campo educacional (UFRN, 

2009, p.26). 

 

De acordo com estes objetivos, o estudante do Curso de Pedagogia ao concluir sua 

formação será capaz de integrar em seu fazer pedagógico a pesquisa e a atividade de extensão 

com campos para produção de conhecimentos. Também, sairá hábil para assumir outras 

funções além da docência, como a de gestor, coordenador e de pesquisador em diferentes 

segmentos e instituições educativas. 

Em posição contrária à proposta curricular anterior, esta demonstra significativos 

avanços no que concerne à formação a ser ofertada, pois propicia uma estrutura formativa 

mais global sobre os diversos contextos educacionais, diversificando tanto os saberes que os 

norteiam, como as práticas pedagógicas que deverão empregar, diversificando as 

aprendizagens. Saindo assim, em parte do viés apenas do ensinar, da docência.  



46 
 

Além destas finalidades, este novo modelo formativo apresenta mudanças nos 

aspectos com relação a duração do curso por turnos: vespertino e noturno, na carga horária 

ofertada, na inclusão de novas disciplinas pedagógicas que levam os discentes a experiências 

educativas nos possíveis contextos, sobre os quais irão atuar futuramente.  

Em se tratando da estrutura curricular, esta expõe uma nova configuração no total de 

anos previstos a serem cursados pelo ingressante no curso, como também, disponibiliza uma 

diferenciação de semestre por turnos, sendo ofertados, atualmente, 08 semestres para o 

período vespertino, com duração mínima de quatro anos e máxima de seis anos e no noturno 

temos um curso com duração mínima de quatro anos e meio e máxima de sete anos, ou seja, 

09 semestres.   

A diferença de um semestre de duração existente entre os cursos com relação aos 

turnos, já existia no currículo anterior, sendo sempre necessário acrescentar no noturno mais 

um semestre, isso se fez necessário para que se pudesse acomodar as mesmas disciplinas no 

horário noturno para cumprimento do estudo dos componentes curriculares e da carga horária 

que é ofertada no turno vespertino. Na verdade, esse novo modelo formativo vela pela 

igualdade na oferta e na configuração da formação, em ambos os turnos deverá se trabalhar de 

igual modo, com o objetivo de proporcionar nas 3.220 horas aulas totalizantes, uma formação 

de qualidade. 

Outra mudança bastante exitosa que visualizamos no novo currículo é a 

disponibilidade de novas disciplinas que colocam os licenciandos no exercício da prática 

educativa através dos componentes curriculares: Estágio Supervisionado I, Estágio 

Supervisionado II, Estágio Supervisionado III, Práticas Pedagógicas Integradoras I, Práticas 

Pedagógicas Integradoras II e Práticas Pedagógicas Integradoras III. 

A formação inicial com base nessa mudança tem um papel singular no 

desenvolvimento profissional docente e na construção identitária desses discentes. A 

formação comprometida com seu formando propiciará um espaço de crítica e de reflexão 

coletiva sobre sua própria prática, tendo como meta a construção de novas proposições para a 

ação educativa ou ainda, na descoberta de novos saberes, os quais são provenientes de fontes 

diversas, como das instituições, dos currículos ou da prática docente Tardif (2013).  

Ressaltamos, igualmente, mais um câmbio expressivo na formação a ser ofertada aos 

licenciandos do Curso de Pedagogia, no cenário da UFRN, que no caso, apresenta-se 

configurada sob uma proposta curricular estruturada em campos do conhecimento que articula 

dimensões epistemológica, política e pedagógica que se materializam nos componentes 

curriculares.  
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Na sequência, podemos visualizar um esquema demonstrativo que sintetiza esta visão 

formativa configurada na divisão de quatro campos de conhecimentos e seus componentes 

curriculares contemplados. 

 

Figura 1– Organização dos Campos de Conhecimentos e componentes curriculares do Curso 

de Pedagogia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação I, Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação II, 

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação Brasileira, Fundamentos Psicológicos da Educação I, 

Fundamentos Psicológicos da Educação II, Antropologia e Educação, Fundamentos Socioeconômicos da 

Educação, Sociologia da Educação, Tecnologia e Educação, Literatura e Educação, Leitura e Produção 

de Textos , Educação e Linguagem, Educação Infantil, Educação Especial na perspectiva inclusiva, 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Continuada, Linguagem e Educação e Leitura e Produção de 

Textos. 

 

 GESTÃO E POLÍTICA EDUCACIONAL 

Políticas Públicas e Gestão da Educação, Organização e Funcionamento da Educação Brasileira, 

Planejamento e Avaliação das Instituições Educativas, Prática em Gestão e Coordenação Pedagógica. 

 

 

ESCOLA, ENSINO-APRENDIZAGEM E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

Teorias e Práticas Curriculares, Didática , Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Aprendizagem e 

Desenvolvimento da Linguagem , Alfabetização e Letramento I, Alfabetização e Letramento II, Ensino 

da Língua Portuguesa I, Ensino da Língua Portuguesa II, Ensino da Matemática I, Ensino da Matemática 

II, Ensino das Ciências Naturais I, Ensino das Ciências Naturais II, Ensino da História I, Ensino da 

História II, Ensino da Geografia I, Ensino da Geografia II, Estágio Supervisionado I, Estágio 

Supervisionado II, Estágio Supervisionado III, Práticas Pedagógicas Integradoras I, Práticas Pedagógicas 

Integradoras II e Práticas Pedagógicas Integradoras III. 

PESQUISA EDUCACIONAL 

Seminário de Pesquisa I, Seminário de Pesquisa II, Seminário de Pesquisa III, Seminário de Pesquisa IV, 

Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II. 

 
Fonte: PPP 2009, do Curso de Pedagogia, da UFRN. 
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Verificamos na figura 1 que o projeto de trabalho procurou desenvolver atividades e 

vivências que articulassem as dimensões teóricas e práticas a fim de alcançar os objetivos 

específicos da formação do pedagogo através do acesso a disciplinas, atividades acadêmicas 

de cunho interdisciplinar e experiências pedagógicas propiciadoras dos elementos que 

caracterizam, de fato, à docência, ou melhor, o tornar-se docente.   

Essa proposta perspectivou contemplar as proposições e medidas legais postas pela 

Lei de nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, de 15 de maio de 2006. Além disso, procurou ofertar um “núcleo de estudos 

básicos, de aprofundamento e diversificação de estudos integradores, respeitando as 

especificidades institucionais locais e as escolhas definidas pelos educadores” (UFRN, 2009, 

p.36).   

A inclusão desses componentes curriculares vai de encontro ao que era proporcionado 

pelo currículo anterior, pois o alunado, para exercer a prática docente, ou qualquer atividade 

que estivesse implicada na função da docência, deveria esperar o estágio obrigatório, 

componente curricular, que era ofertado apenas no oitavo período do turno vespertino e no 

nono período do noturno. 

Diante disso, podemos insinuar que havia uma supervalorização à dimensão teórica e, 

que esta perspectiva de realizar os estágios tardiamente não favorece à contextualização e 

relação dos conteúdos trabalhados na academia com o campo profissional. Na realidade, essa 

causa, de certo modo, dificuldade quanto à compreensão do licenciando sobre seu trabalho 

pedagógico, ou seja, não o permite ter uma visão global do seu fazer, para o qual exigi-se 

sempre a integração, a reflexão sobre os saberes cabíveis a cada contexto.   

 A inserção desses componentes no modelo formativo atual faculta aos graduandos 

experiências práticas que os levam a buscar e refletir sobre o arcabouço teórico estudado na 

academia que servirá para cada realidade apresentada. Na verdade, esta proposta proporciona 

ao futuro professor a descoberta de não só conhecer os seus possíveis campos de atuação, mas 

também, garante a este, o descobrimento de que o saber é necessário, porém não o suficiente 

para responder toda realidade escolar.  

Na realidade, esta perspectiva formativa, leva o discente a relacionar a teoria com a 

prática, o saber a um fazer, ou ainda, o faz entender que determinada teoria não se aplica ao 

contexto presente, fazendo-o, assim, se despir e a partir do ocorrido, teorizar um novo saber a 

partir do fazer e por meio do universo teórico pensar uma atividade pedagógica que se aplique 

naquele espaço.  
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Com isso, constatamos que ser professor, é ser “ um eterno aprendiz” (DEMO, 2005). 

É ter consciência que para exercer sua profissão de professor na contemporaneidade se faz 

necessário o aprimoramento, a busca pelos conhecimentos relativos ao fazer docente e, por 

fim, buscar experiências que os faça articular as teorias da educação apreendidas na formação 

inicial à situações-problema identificadas nos diferentes espaços institucionais. A propósito 

do assunto, Pimenta e Lima (2012, p.15) colocam que:   

 

Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, 

educacionais, sensibilidade da experiência, indagação teórica e criatividade 

para fazer frente às situações únicas, ambíguas, incertas, conflitivas e, por 

vezes, violentas, das situações de ensino, nos contextos escolares e não 

escolares. 

 

Diante do exposto, observamos que essa nova implementação curricular trabalha sob a 

ótica de tornar o graduando um profissional crítico e dinâmico frente às suas funções, uma 

vez que fornece o aprendizado das especificidades e dos vários conhecimentos científicos, 

pedagógicos, educacionais e práticos relacionadas à formação do pedagogo, como aqueles à 

“docência na educação infantil, no ensino fundamental, na EJA; para a gestão e coordenação 

pedagógica em instituições educativas e setores de trabalho e recursos humanos [...]” (UFRN, 

2009, p.32). 

De fato, a formação inicial para professores deverá ser estruturada e ofertada partindo 

desse pressuposto: combinar a formação acadêmica com a formação pedagógica, a fim de 

capacitar seus graduandos para o exercício de uma atividade que não se restrinja, somente, ao 

ensinar, mas outras possibilidades que se aplicam ao campo atual da profissão do pedagogo. 

Até porque, como nos pontua Tardif (2013) 

 

A relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de 

transmissão dos conhecimentos já constituídos. Sua prática integra diferentes 

saberes, com os quais o corpo docente mantém diferentes relações [...] 

(TARDIF, 2013, p. 34). 

 

Realmente, atividades de aprendizagem durante a formação inicial que relacionam 

saberes e fazeres podem propiciar o aperfeiçoamento e aquisição de conhecimentos, 

habilidades e competências que permitirão ao licenciando fomentar sua prática docente, 

visando melhorar a qualidade da educação, bem como, daqueles que dele recebem instrução 

ou vivem no seu entorno, no âmbito do trabalho docente. 
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Sem dúvidas, esse currículo nº 1 implementado em 2009, apresenta uma proposta 

integrada e generalista, que proporciona uma formação completa de toda dinâmica educativa 

por meio de um conjunto de disciplinas obrigatórias que contemplam o campo da docência, da 

coordenação, da gestão escolar e da pesquisa.  

Na verdade, identificamos que nesse plano de trabalho delineado em seus objetivos e 

ações há intrínseca relação entre os saberes disciplinares, curriculares, pedagógicos e saberes 

da experiência, imprescindíveis para tornar-se professor. Para compreendermos melhor essa 

proposta, sintetizaremos os elementos, que na nossa visão estão copilados no currículo 

implementado em 2010, através de analogias, tomando emprestadas as palavras de Grigolli 

(2003) que em consonância ao pensamento de Tardif, (2013), relata que 

 

Os saberes das disciplinas que correspondem às diversas áreas do 

conhecimento e integram a formação inicial e a formação contínua dos 

professores mediante as diversas disciplinas específicas que compõem os 

currículos dos cursos universitários. Os saberes curriculares que se referem 

aos conteúdos programáticos; são recortes das diferentes áreas do 

conhecimento que constituem a cultura erudita e selecionados e definidos 

pelos sistemas e/ou pelas instituições escolares como relevantes e 

necessários à formação dos alunos, num dado nível de ensino. Os saberes da 

experiência ou saberes da prática, referem-se aos saberes especificamente 

desenvolvidos no exercício da docência e na prática profissional e 

fundamentados e validados pela experiência dos professores no seu meio e 

no dia-a-dia (GRIGOLLI, 2003, p. 112-113). 

 

Perante a citação, vemos que o saber docente é plural, composto por “vários saberes e 

provenientes de diferentes fontes” (TARDIF, 2013, p.33), dentre essas fontes, destacamos a 

formação inicial acadêmica e o meio social como geradores e produtores dos mesmos. 

Qualquer tentativa que se preze de proposta em formação para pedagogos, assumirá para si 

esse pressuposto como determinante e estruturador do seu currículo. Compreendendo o saber 

docente em sua pluralidade de constituição, sendo “formado pelo amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares 

e experienciais” (TARDIF, 2013, p.37). 

Diante dessa breve configuração, desejamos que essas mudanças exitosas postas no 

mesmo possam se fazer valer no dia a dia do curso de Pedagogia/UFRN, propiciando ao 

discente, uma formação sólida que o fará fundamentar sua docência vindoura na concepção de 

prática reflexiva, a qual o levará a pensar e repensar sobre sua profissão, bem como, pensar 

sobre qual é sua função social, política e ética frente à realidade educacional atual por meio de 

atividades acadêmicas favorecedoras desse exercício docente, provocando neste profissional a 
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busca por novos saberes que serão necessários à sua prática educativa, nos quais muitas das 

vivências em sala de aula que propiciam os saberes de área ou o epistemológico não são 

suficientes, às vezes faz-se necessário recorrer aos saberes que brotam da escola da vida, ou 

ainda, retomar todos àqueles que estão abandonados, porém necessários à prática educativa, 

Freire (2006). 

Nesse espírito de mudanças e transições no contexto do Curso de Pedagogia/UFRN, 

não poderíamos deixar de apresentar a inserção do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID)5. Este programa instituído pelo Ministério da Educação em 

parceria com a Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), visando fomentar a 

iniciação à docência de estudantes das instituições federais, em nível superior, em curso 

presencial de licenciatura de graduação plena, para atuar na educação básica pública.  

Esse programa em 2009, um ano antes da implementação do novo currículo, 

contempla a licenciatura de Pedagogia mediante a Portaria de nº 122, de 16 de setembro de 

2009 e Edital 02/2009 CAPES-DEB, juntamente com outras quatro licenciaturas, como:  

Filosofia, Ciências Sociais, Geografia e História (Natal e Caicó), procurando assim, a atender 

toda a Educação Básica, incluindo a educação de jovens e adultos, dentre outras modalidades 

dos municípios de Natal e Caicó, RN.  

A chegada do PIBID à licenciatura em Pedagogia da UFRN, sem sombras de dúvidas, 

veio somar na ampliação do campo  formativo  dos  licenciandos  por ele atendidos, além  do  

contexto  de  sala  de  aula  presente na  universidade, levando-os ao confronto constante com 

a dimensão complexa  da  prática  que  a  atuação  profissional envolve, desenvolvendo no 

discente o engajamento comprometido ao lado ético-político e técnico de um profissional bem 

formado; além de propiciar o alargamento da capacidade de reflexão crítica sobre sua prática 

educativa a partir de uma articulação da teoria com a prática de forma situada. Podemos 

corroborar o exposto por meio do intento geral sobre o qual o PIBID/Pedagogia se 

constituiu/instituiu no Edital nº 02/2009, que tem como meta: 

 

Contribuir para uma formação do licenciando em Pedagogia com qualidade 

acadêmica, com vista a redimensionar a compreensão histórico-cultural 

sobre a Educação e o contexto escolar, suas modalidades de intervenção e 

dimensões socioeconômicas e políticas, possibilitando uma reflexão sobre a 

                                                           
5 O programa perspectiva elevar a qualidade do ensino nas instituições da educação básica selecionadas e 

ascender a formação do futuro pedagogo. Para tanto e em conformidade as determinações legais e institucionais 

engendram as possíveis ações e iniciativas que os partícipes do projeto deveriam desempenhar. Para acompanhar 

as ações elencadas, ver o edital 02/2009 CAPES-DEB. 
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função social do pedagogo e sua responsabilidade frente à problemática 

educativa. 

 

O Programa através do diálogo com as Instituições de Ensino Superior (IES), bem 

como, suas licenciaturas, possibilita ao discente contemplado a oportunidade de vivenciar 

experiências teórico-metodológicas e práticas pedagógicas de natureza inovadoras que os 

orientarão para a superação de dilemas identificados no espaço de sala de aula, bem como, 

aqueles correlacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Indo mais além, esse poderá ter 

acesso ao conhecimento da dinamicidade existente no âmbito escolar como um todo, o qual 

ultrapassa ao que está posto nos manuais, regulamentos e teorias do ensino e da 

aprendizagem, em que só a vivência nesse contexto vivo, complexo e único poderá propiciar. 

Realmente, essa política formativa juntamente com a nova proposta curricular agrega 

aos discentes contemplados uma formação mais completa haja vista a possibilidade de 

articulação entre a teoria e a prática ao longo do processo de formação inicial, de experienciar 

a atividade do ensinar nos mais diversos níveis e modalidades, algo tão sonhando pelos 

licenciandos antes dos estágios obrigatórios e, de certo modo, discutido a muito tempo por 

pesquisadores que é: a dimensão da prática educativa no currículo da licenciatura. 

Os ideais do PIBID levam-nos a colocá-lo como um novo espaço formativo, uma vez 

que favorece à antecipação da entrada do licenciando no universo escolar, permitindo 

experiências em sala de aula e o acesso a conhecimentos sobre a docência que surgem a partir 

do próprio exercício da função. De fato, esses saberes só serão assimilados a partir da sua 

inserção e atuação neste mundo complexo e único. 

Na verdade, o Programa, assim como essa nova ideologia formativa já referendada, 

chegou ao curso de Pedagogia como uma tentativa de responder aos anseios dos discentes que 

sempre reivindicaram por atividades mais práticas e experiências que os levassem a 

desenvolver a função da docência concomitante com o aprendizado teórico, levando-os a 

refletirem sobre o saber-fazer que os mais diversos contextos do ensino demandam. Esses, de 

certa maneira, aspiravam que o currículo fosse organizado com base num trabalho igualitário 

com as perspectivas teóricas e práticas, sem sobrepor ao longo da formação inicial o teórico 

sobre o prático, ou vice-versa. 

Salientamos, ainda, que o PIBID se apresenta como espaço propiciador de atividades 

práticas de cunho coletivo e partilhado a partir do trabalho realizado sob a proposta de 

docência compartilhada advinda da interação entre professores da educação básica e 

licenciandos, universidade e escola, saberes acadêmicos e saberes da experiência.  
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Nesse sentido, o conhecimento sobre a docência é construído pelo intermédio da 

relação dialética e compartilhada desses dois espaços formativos: a universidade e a escola. 

Pois, somos, como nos diz Demo (2004, p. 10), “seres muito dependentes, em todos os 

sentidos, em particular porque precisamos dos outros para sobreviver, viver e nos 

desenvolver[...] o “outro” nos constitui”, além disso, o indivíduo é constituído em sociedade, 

sendo ela uma entidade formada por indivíduos, Morin (2000). Sendo assim, a “sociedade não 

pode descartar os indivíduos, nem estes podem dispensar a sociedade” (DEMO, 2004, p.10). 

Há uma interdependência de ambos os elementos para o próprio desenvolvimento, indivíduo e 

sociedade. 

Essa relação incentivadora pelo diálogo entre os licenciandos e professores atuantes na 

rede pública no contexto do Programa, favorece a reflexão sobre alternativas de trabalhos 

pedagógicos que visam à melhoria do ensino por meio da incorporação deles em contextos 

reais da docência, no exercício profissional já na formação inicial desde os primeiros períodos 

da licenciatura, sendo esses momentos decisivos à constituição identitária desses como 

futuros professores.  

Porquanto, podemos inferir que são nessas relações sociais, nas funções práticas 

desenvolvidas e exercitadas pelos licenciandos/bolsistas, na própria vida profissional que eles 

encontrarão as influências dos outros, no ambiente de trabalho e na profissão de ser pedagogo 

para amalgamar sua identidade pessoal e profissional, ou seja, para ir-se constituindo 

pedagogo. Corroborando essa inferência, Fischmann (1994) relata que 

 

A nossa identidade se constrói a partir da intersecção das circunstâncias que 

nos cercam com os desejos que trazemos[...] O corpo docente ganhará sua 

identidade - marca peculiar- no exercício competente de seu ofício, com o 

espírito alerta da crítica [...] (FISCHMANN, 1994, p.62) 

 

Assim sendo, reconhecemos a peculiaridade e o sentido positivo do PIBID/Pedagogia 

na formação desses sujeitos, através do proporcionar e efetivar experiências de cunho teórico 

e prático que demandam deles a envergadura para desenvolver papéis e funções sociais que 

lhes complementarão o processo de constituição identitária docente.  

Sob essa ótica, compreendemos que a docência não é constituída única e 

exclusivamente no espaço acadêmico oriunda, somente, das experiências individuais ou pelo 

que se construiu historicamente acerca dessa categoria, mais por meio das relações que se 

estabelecem a partir desses dois elementos e através das interações que se desenvolvem com 
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os grupos mais experientes pertencentes à classe de pedagogos ao longo do processo 

formativo. 

Diante da breve tessitura sobre o PIBID de Pedagogia/UFRN, podemos constatar o 

papel singular deste no crescimento acadêmico e profissional disponibilizado aos bolsistas, 

proveniente de uma formação inovadora, propiciadora do ato de planejar e avaliar, da 

implementação de projetos de ensino que exige, muitas vezes, a realização de um trabalho 

coletivo, estimulante para desenvolver neles o espírito de pesquisador investigativo, levando-

os, de certa maneira, à uma prática de cunho  crítico, reflexivo  e  ativo  com  propósito de 

solucionar os problemas e desafios  cotidianos,  encontrados  nos espaços  em  que atuam. 

Apesar de ser uma política, ainda seleta, que não privilegia a licenciatura como um todo, 

reconhecemos o seu potencial na formação daqueles por ela beneficiados. 

Desse modo, conjecturamos necessário esboçar essas sinalizações quanto ao 

programa, em especial, ao PIBID/Pedagogia na tentativa de trazer à tona, mesmo que 

brevemente, as implicações que talvez apareçam provenientes desse novo modelo formativo 

instaurado no Curso de Pedagogia a partir da chegada da política formativa PIBID, em 2009, 

e da implementação do novo currículo, em 2010, para formação dos sentidos, concepções e 

representações sociais que os partícipes do trabalho aqui em tela  concederão à prática 

educativa. 

Diante do que foi esculpido, constatamos que a UFRN em parceria com o Centro de 

Educação (CE), por meio do Curso de Pedagogia, tem trabalhado para prover uma formação 

inicial ao pedagogo de modo a capacitá-lo para ser um profissional ético, responsável, 

político, prático, versátil, intelectual e humano no seu saber-fazer por meio de programas de 

incentivo à pesquisa e ao ensino, como o PIBID que é organizado sob o tripé: extensão, 

pesquisa e ensino.    

Sendo assim, refletir acerca do que foi exposto com relação à formação do pedagogo 

analisada numa perspectiva do macro ao micro contexto instrucional, tomando aspectos 

históricos e legais com relação a essa categoria de profissionais foi oportuno, à medida que 

possibilitou-nos clarificar e elucidar as implicações decorrentes das formações postas por 

meio dessas transições curriculares para a maneira como o discente concebe, dar sentido e 

representa socialmente o seu fazer docente, na verdade, sua prática educativa. Sendo esse 

saber-fazer, constituído pela aglutinação de saberes histórico-sociais. 

A necessidade desse desenho histórico se deu no tocante ao reconhecimento de que o 

tornar-se professor hoje traz consigo as marcas e contradições que foram imprimidas à 

profissão do magistério no passado, pois constituirmo-nos em algo a partir daquilo que 
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compartilhamos, lemos, ouvimos e vemos, isso é imprimido em nossas mentes, em nosso 

corpo, práticas e vivência, é aplicado no cotidiano escolar.  

Desse modo, é crucial voltarmos ao passado histórico dessa profissão para entender o 

que ainda se tem vigente e imbuído nos discursos. Até porque Nóvoa (1999) tecendo acerca 

da “profissão professor”, salienta que essa se fixa quando agrega e incorpora ao “ser” e ao 

“fazer” uma dupla dimensão, na qual a primeira trata do arcabouço de conhecimentos e 

técnicas necessárias à atividade docente. A segunda, diz respeito à aglutinação e o 

reconhecimento dos valores éticos e das normas que orientam e gerenciam o cotidiano 

educativo, bem como, as relações internas e externas da categoria docente.  

Os conteúdos representacionais atribuídos pelos professores (as) de hoje poderão 

trazer à tona resquícios de visões sociais e históricas nas quais a formação foi respaldada e 

regulamentada em décadas passadas que marcaram sobremodo à profissão. Ademais, essa 

tessitura, ainda, permite-nos insinuar que esse pensamento partilhado sobre a prática 

educativa poderá vir a ser atravessado por ideologias, tendências e visões que surgiram lá na 

gênese do curso ou, ainda, anteriormente, a ele, mas que se fez e ainda se faz fortemente 

presente nas vivências e experiências de cunho teórico e prático dessa categoria e, nos 

discursos, políticas e programas, ainda,  hoje no universo da formação inicial ou no solo do 

fazer docente, no contexto educativo.  

Diante disso, consideramos pertinente a construção deste capítulo, uma vez que 

poderemos constatar as implicações dos aspectos histórico-sociais presentes no universo 

representacional dos licenciandos sobre o objeto estudado. 

 O interesse em escrevê-lo teve como intuito, captar elementos que confirmem nosso 

pressuposto, pois acreditamos que as representações partilhadas por esse universo são 

circunscritas no cotidiano, originadas da síntese de saberes construídos, reconstruídos e 

transformados ao longo do tempo pelos parceiros sociais. 

Ressaltamos que a construção desse subponto se deu mediante acesso aos registros 

documentais que se referem à constituição do Curso de Pedagogia, no contexto da UFRN. 

Esses foram encontrados via online e no acervo do Centro de Educação (CE). Para diálogo, 

lançamos mão do Projeto Pedagógico do Curso em Pedagogia (PPCP), atualizado no ano de 

2009.  

Na sequência do trabalho em tela, será apresentado um diálogo curto, mas necessário 

às pesquisas que lidam com o fenômeno das representações sociais e os caminhos 

atravessados para o cumprimento dessa investigação, bem como, o contexto em que se 
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executou a pesquisa, os achados teóricos selecionados para dialogar e as técnicas de acesso e 

meio de interpretação. 
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CAPÍTULO 2 - DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS (TRS) A UM 

ENTREMEAR DE SABERES 

 

Que os vossos esforços desafiem as 

impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes 

coisas do homem foram conquistadas do que 

parecia impossível.  

(Charles Chaplin) 

 

Iniciar a produção escrita de um trabalho acadêmico ou ainda, ingressar numa 

pesquisa sobre um determinado objeto de estudo não é tarefa fácil, mas complexa, porém 

prazerosa, pois nos motiva a desabrochar, em nós, pesquisadores aprendizes, sentimentos e 

sensações por vezes desconhecidos, mais que nos levam ao encontro da descoberta, à busca 

por respostas as nossas inquietações.  

É com esse intuito que foi construído este capítulo, cujo conteúdo anunciará a 

relevância do diálogo que foi realizado com a Teoria das Representações Sociais 

perspectivando apresentar suas possíveis ligações ao que se estudou, buscando desvelá-las, 

uma vez que se entende que os processos formativos, as funções que essas representações têm 

na vida dos indivíduos e na forma em que foram estruturadas a perspectiva, tem implicações 

diretas ao objeto de investigação que foi selecionado a estudar. Pertencente a esse contexto 

privilegiado da TRS, presente no universo consensual, no qual há a relação do indivíduo com 

grupo a partir das teorias circulantes, saber do senso comum que serve de meio para eles 

atuarem na realidade, orientando seus comportamentos e atitudes.  

É nesse campo epistemológico, se assim podemos designar que o presente trabalho 

buscará dialogar, emitir relações teóricas e complementações através dessa abordagem do 

conhecimento, afim de trazer respostas ao que se desejou investigar. Buscamos também, 

evidenciar ao logo da produção, a abordagem de pesquisa adotada, as estratégias que 

lançamos mão como vias de acesso às representações sociais sobre “prática educativa” 

elaboradas e partilhadas pelos pedagogos em formação inicial selecionados, os quais serão 

apresentados, posteriormente e, por fim, o caminho de interpretação do fenômeno 

representado, a análise de conteúdo, Bardin (2011).  
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2.1 A Teoria das Representações Sociais (TRS): estabelecendo fios 

 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) tem sua gênese no século XX, no contexto 

de estudos da Psicologia Social, sendo cunhada por Serge Moscovici (1961). O termo 

representação social foi postulado e apresentado em sua obra intitulada de “La 

psycachanalyse – Son image et son public” no ano de (1961) para designar o tipo de 

fenômeno ao qual a sua interpretação teórica foi aplicava (DOTTA, 2006).  

Serge Moscovici aparece com seus estudos e pesquisas sob a ótica das representações 

sociais, numa época em que a Psicologia Social ganha propagação decorrente da intensiva 

discussão que havia entre os campos da Sociologia e da Psicologia. A psicologia social 

aborda as representações sociais de modo a centralizar como objeto de estudo a relação 

indivíduo-sociedade. 

 

[...] ela reflete sobre como os indivíduos, os grupos, os sujeitos sociais, 

constroem seu conhecimento a partir da sua inscrição social, cultural etc., 

por um lado, [...] como a sociedade se dá a conhecer e constrói esse 

conhecimento com os indivíduos (ARRUDA, 2002, p.128).  

 

A TRS apresenta um caráter inovador, trazendo em suas raízes a preocupação de 

superar a visão de que sujeito e objeto são diferentes. Como Abric (1998) coloca, essa Teoria 

tem como seu ponto de partida, justamente, o abandono dessa forçosa distinção clássica. 

Na verdade, a TRS centra seu olhar sobre a relação entre esses dois objetos, por 

considerar que o sujeito através de sua atividade e relação com o objeto-mundo constrói-se ao 

mesmo tempo que constrói o mundo. Nessa direção, essa teoria perspectivou à superação de 

alguns postulados e modelos desenvolvidos por Durkheim com a teoria, denominada 

Representações Coletivas6.  

 No tocante a isto, os estudos e pesquisas de Serge Moscovici germinaram com a 

tentativa de preencher, ou mesmo, acrescentar ao lapso deixado pelo conceito de 

representações coletivas, teoria na qual o autor estava interessado em compreender “aspectos 

essenciais e permanentes da humanidade” (NÓBREGA, 2001, p. 57). Acrescentamos, ainda, 

em consonância com Sá (1995) que os elementos que estruturavam essa teoria não 

                                                           
6 Compreendida enquanto fenômeno coercitivo, independente e externo ao indivíduo, caracterizado pela 

determinação de ideias, experiências e saberes de gerações que instituem aspectos unificados e estáveis no 

social, como a religião, os mitos, dentre outros (SÁ, 1995). A respeito do assunto, procurar em: DURKHEIM, 

Emile. Educação e Sociologia. Petrópolis: Vozes, 2011. 
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conseguiam responder, abarcar e dar conta dos novos fenômenos detectados na sociedade 

moderna.  

Segundo Farr (2008), a TRS aparta-se, de certa maneira, do pensamento positivista 

que prevalecia como fundamentação da psicologia social da América do Norte, ela estabelece 

outra envergadura para se analisar a realidade por meio do modo dialético de refletir as 

relações entre sujeito e objeto, indivíduo e sociedade, social e cognitivo, interno e externo, 

considerando as manifestações culturais dos sujeitos e a sua relação com as coisas (objetos). 

De acordo com Moscovici (1978), a representação social se explica como uma 

modalidade de pensamento particular, constituída através do saber do senso comum, que tem 

por incumbência orientar as condutas e a interação entre os sujeitos por meio da comunicação. 

De outro modo, ele coloca que a Representação Social é “um corpus organizado de 

conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a 

realidade física e social [...]” (MOSCOVICI, 1978, p. 28). Em prosseguimento nesta mesma 

obra, o autor expressa que “[...] nossas ideias, nossas representações são sempre filtradas 

através do discurso de outros, das experiências que vivemos, das coletividades às quais 

pertencemos” (p. 221). As representações sociais “[...] devem ser vistas como uma maneira 

específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos” (p. 46), sobre alguma coisa ou 

alguém. 

 Em outro momento, Moscovici (apud NÓBREGA, 2001, p.70) corrobora o exposto, 

ao definir a Representação Social como um, 

 

Sistema de valores, de noções e de práticas tendo uma dupla tendência: antes 

de tudo, instaurar uma ordem que permite aos indivíduos a possibilidade de 

se orientar no meio-ambiente social, material, e de o dominar. Em seguida, 

de assegurar a comunicação entre os membros de uma comunidade 

propondo-lhes um código para as suas trocas e um código para nomear e 

classificar de maneira unívoca as partes do seu mundo, de sua história 

individual ou coletiva. 

 

A representação social pode ser compreendida como um dispositivo, pelo qual se pode 

definir e interpretar um certo fenômeno baseado em informações oriundas de um 

conhecimento partilhado, pois “[...] qualificar a representação de social significa optar pela 

hipótese segundo a qual é produzida e engendrada coletivamente”, MOSCOVICI (2012, p. 

71), que serve para os guiar no cotidiano, na vivência diária. Podemos dizer, que elas são 

 

[...] entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam 

incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, em nosso 
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universo cotidiano. A maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos 

produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas, delas estão 

impregnados (MOSCOVICI, 1978, p. 41). 

 

Jodelet (2001), uma das discípulas e colaboradora do pensamento Moscoviciano, em 

consonância ao exposto, diz que as representações sociais 

 

Nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes 

aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar 

decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva 

(JODELET, 2001. p.17). 

 

Tratando ainda sobre esse assunto, em que a representação social se coloca como 

instrumento de orientação para os sujeitos nomearem e classificarem o mundo, ou mesmo, 

para se relacionarem em determinado grupo, Andrade (2003) expressa que 

 

Os elementos das representações sociais não só expressam as relações 

sociais, mas também na sua construção, conferem-lhe um valor funcional na 

compreensão de nós mesmos e dos outros, transformando o núcleo figurativo 

em guia de leitura, generalizando padrões que criam referências para a 

compreensão da realidade. Esse sistema interpretativo serve de mediação 

entre os sujeitos e o seu meio, e entre os componentes de um mesmo grupo, 

possibilitando a resolução das situações com as quais se deparará, 

transformando-se em uma linguagem comum, servindo tanto para 

compreender e classificar acontecimentos e indivíduos de um mesmo grupo, 

como para fazê-lo em relação a acontecimentos e grupos estranhos [...] 

(ANDRADE, 2003, p. 86). 

 

A representação social não apenas antecipa uma preparação para a ação, de modo a 

guiar a conduta e o comportamento dos sujeitos na vida cotidiana, mas remonta, constitui e 

reorganiza o meio social no qual ele tem lugar. Para Melo e Sobrinho (2005, p. 20) toda 

representação social é “[...] produto e processo de uma elaboração psicológica e social do real, 

ou ainda, designa uma forma de pensamento social, é elaborada pela atividade simbólica e 

psicossocial do indivíduo que, assim, apreende o seu ambiente”.  

Nesse sentido, podemos pontuar que a construção da representação engloba a 

atividade de significação e os sistemas simbólicos. Por meio dessa prática, o sujeito se 

posiciona no mundo construindo e partilhando representações que darão sentido à sua 

experiência e àquilo que ele se torna, ou seja, ao passo que constitui o meio será por ele 

constituído. Ainda conforme Andrade (2003), as representações sociais são tanto os conteúdos 
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simbólicos de elaboração como a própria prática que produz esses conteúdos na dinâmica de 

interação do sujeito no social. 

Com relação à questão de elaboração da representação social, a teoria de Moscovici 

sinaliza ainda, sobre os processos constitutivos das representações, denominados ancoragem e 

objetivação. A respeito dessa elaboração, é possível inferir “a imbricação e a articulação entre 

a atividade cognitiva e as condições sociais em que são forjadas as representações” 

(NÓBREGA, 2001, p. 72).  

A respeito dos dois processos formadores das representações sociais, pode-se dizer 

que o processo de ancoragem é entendido como a ordem de classificar as coisas antes 

desconhecidas e estranhas, é de fato dar-lhe nome. É o processo, pelo qual o sujeito se 

confronta cognitivamente com algo desconhecido, algo novo que movimenta-se com suas 

categorias de pensamento, deixando-o confuso e inquieto com essa nova ordem de sistema de 

pensamento particular instaurada no social, que o leva, de certa maneira, para novas 

reelaborações, caracterizações e reajustes ao seu imaginário, surtindo assim, primeiramente, 

uma desordem ao seu pensamento, para posteriormente, chegar a ordem. De acordo com 

Moscovici (2003, p. 61) “coisas que não são classificadas e que não possuem nome são 

estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras [...]”.  

Desse modo, ao colocar o que era estranho numa categoria, nomeando-o a partir de 

características afins a outros objetos já familiarizados, torna-o conhecido, podendo representar 

o não usual em seu mundo familiar. Assim, classificar os objetos que nos cercam, sejam 

coisas ou pessoas, significa, inicialmente, escolher no armazenamento chamado memória 

modelos que nos permitirão emitir emoções, sentidos sobre o fenômeno desconhecido. 

Significa também, estabelecer relações positivas ou negativas com ele, tornando-o familiar.  

Em relevo a inferência de Nóbrega (2001, p. 78-79) com relação ao processo de 

ancoragem. Esse é o processo de enraizamento “no sistema de pensamento [...] os elementos 

inovadores com aqueles que são rotineiros ou mesmos arcaicos”. É permitir-se ao novo um 

contato direto com as modalidades antigas de pensamento, ensejando a partir de 

incorporações, novas interpretações à realidade, orientações e comportamentos.  

Depreendemos, portanto, que as representações preexistentes são de alguma maneira 

modeladas, ou mesmo, metamorfoseadas e que aquelas novas entidades que devem ser 

representadas são alteradas, passando a adquirir uma nova existência, uma nova maneira de 

subsistir no social (MOSCOVICI, 2003). 
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Já o processo de objetivação consiste numa operação imaginante e estruturante pela 

qual se busca tornar físico ou concreto o que está no nível da abstração, materializando o que 

estava no campo dos pensamentos. É dá forma figural ou imagética ao conceito, tornando-o 

quase tangível. Ou seja, é procurar trazer à superfície o que estava na esfera da abstração das 

ideias e do pensamento, dando corpo e as colocando na realidade.  

Segundo Moscovici (2003) objetivar é encontrar a qualidade icônica de uma ideia ou 

ser impreciso; é reproduzir um conceito em imagem. Mais adiante em sua obra, ele concebe 

“objetivar é reabsorver um excesso de significações, materializando-as [...] É também 

transplantar para o nível de observação o que era apenas inferência ou símbolo” 

(MOCOVICI, 1978, p. 111). 

Devemos pontuar, portanto, que os sentidos, as concepções e as representações que os 

sujeitos constroem sobre o mundo nas mais diversas ocupações e funções desempenhadas é 

oriunda de uma atividade psicossocial. Desse modo, a partir de sua inserção nos grupos 

sociais e com a atividade psíquica consegue denominar, classificar e representar a realidade 

vivida, colocando-se como sujeito histórico-social no processo de construção e reconstrução 

do mundo, dos objetos (coisas e pessoas). 

 Nessa caminhada de elaboração da teoria, o autor considera que a representação é 

estruturada por duas faces: a figurativa e a simbólica, tão pouco dissociáveis, uma ligada à 

outra, como “frente e verso de uma folha de papel” (MOSCOVICI, 1976, p. 63). Assim, para 

toda figura há um sentido e para todo o sentido há uma figura. Essa proposição do autor se 

encontra referendada nos processos formativos da representação, na ancoragem e objetivação. 

Na perspectiva de Oliveira e Werba (2000, p. 105) “as Representações Sociais são 

‘teorias’ sobre saberes populares e do senso comum, elaboradas e partilhadas coletivamente, 

com a finalidade de construir e interpretar o real”. Nessa direção, constatamos seu 

pensamento em sintonia com o de Moscovici (2003), quando este explica que as 

representações é uma forma de compreender e reconstruir a realidade. Para Jodelet (2001), a 

representação social  

 

[...] é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 

um objetivo prático, e que contribuí para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber do senso 

comum ou ainda saber ingênuo, natural [...] (JODELET, 2001, p. 22).  

 

Ainda, na percepção da autora, as representações sociais carregam “elementos 

informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, 
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imagens, etc., os quais são organizados sempre sob a aparência de um saber que diz algo 

sobre o estado da realidade” (JODELET, 2001, p. 21).  

Esse saber do senso comum circunscrito no (universo consensual), mencionado pela 

autora na citação acima, é entendido como “a arte da conversa”, podendo ser compreendido 

como um tipo de conhecimento diferenciado do conhecimento científico (universo reificado). 

Construído no cotidiano, ele é compreendido nas manifestações e opiniões e é transcorrido 

para gerações posteriores em virtude das relações e comunicações interindividuais. 

De acordo com Sá (1995), podemos compreender o universo reificado como o 

conhecimento científico circulante, proveniente de um rigor lógico e metodológico de 

pesquisa e estudos, seguindo uma ordem de hierarquização sobre as demais formas de 

saberes. Já o universo consensual é visualizado nas atividades intelectuais de interação social 

cotidiana. É nesse contexto que são constituídas, elaboradas e partilhadas as representações 

sociais, em que não existe saber ou qualquer forma de conhecimento superior.  

No universo consensual, como salienta Moscovici (1978), o indivíduo é colocado 

como ativo, participativo, podendo se comportar ora como um pesquisador amador, ora como 

um observador curioso, revelando suas opiniões, teorias e respostas para os problemas postos 

no cotidiano, no dia a dia. Isso se confirma em (MOSCOVICI (1984) apud SÁ (1995, p. 28) 

quando tratando da perspectiva psicossociológica de compreender a sociedade como uma 

entidade pensante, não enxerga o indivíduo como mero processador de informações, nem 

tampouco, como mero portador de crenças, teorias e ideologias coletivas, mas “pensadores 

ativos que, mediante inumeráveis episódios cotidianos de interação social, produzem e 

comunicam incessantemente suas representações e situações específicas para as questões que 

se colocam a si mesmos” (MOSCOVICI, 1984, p. 16). 

Sinalizamos que foi observando esse contexto do mundo vivido pelos indivíduos, nas 

suas relações, vivências e atividades desenvolvidas que Moscovici em seu trabalho pioneiro 

“La Psycanalyses, sonimage et sonpublic”, pôde considerar o senso comum como objeto de 

estudo, concedendo voz aos amadores e curiosos que nomeiam, interpretam, classificam e 

constroem a realidade e a compartilham. Noutra obra, intitulada de A representação social 

da psicanálise, de 1978, Moscovici enfatiza que as representações sociais são como ciências 

coletivas sui generis, destinadas à interpretação e elaboração do real. 

As representações sociais estão nas múltiplas ocasiões vivenciadas pelos sujeitos no 

cotidiano, circulando através de mensagens e imagens midiáticas, cristalizando condutas e 

comportamentos, interferindo na maneira de ser e agir, já que elas se colocam como guia 
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para/na ação dos sujeitos pertencentes a determinado grupo que dela partilha, pois, “a 

representação não é um simples reflexo da realidade, ela é uma organização significante” 

(ABRIC, 1998, p. 28). Sendo tecida no cotidiano mediante a comunicação e 

compartilhamento dos sujeitos, propiciando o encontro contemplativo do pesquisador com 

seu objeto de pesquisa. 

Na verdade, os sujeitos constroem para si e para a realidade representações, teorias 

sobre o mundo, por meio da sua intervenção e experiência no mundo “[...] que vão circular de 

boca em boca ou pular de um veículo de comunicação a outro” (JODELET, 2001, p. 20).  

Ainda sobre a temática, Nóbrega (2001, p. 69) expressa que “uma representação social 

não pode ser compreendida enquanto processo cognitivo individual, já que é produzida no 

intercâmbio das relações e comunicações sociais”. Elas “repercutem sobre as interações e 

mudanças sociais” (NÓBREGA, 2001, p. 64). 

Conforme a perspectiva de Wagner (1998), as representações sociais têm a natureza de 

ser um conjunto coletivamente compartilhado de crenças, imagens metáforas e símbolos 

percebidos numa sociedade, grupo ou cultura. Sua visão no que concerne à teoria é de que ela 

proporciona aos sujeitos envolvidos um movimento que permite se situarem no mundo ao 

mesmo tempo em que elaboram a realidade, constroem para si e se reconstroem para ela, num 

modo recíproco de transformação. Como nos sinaliza Freire (1979), 

 

O homem está no mundo e com o mundo. Se apenas estivesse no mundo não 

haveria transcendência nem se objetivaria a si mesmo. Mas como pode 

objetivar-se, pode também distinguir entre um eu e um não-eu. Isto o torna 

um ser capaz de relacionar-se; de sair de si; de projetar-se nos outros; de 

transcender (FREIRE, 1979, p. 15). 

 

As representações sociais têm atribuições cruciais na dinâmica das relações sociais e 

nas práticas dos sujeitos, conforme salienta Abric (1998). Elas correspondem a quatro funções 

essenciais, as quais o autor considera imprescindíveis no campo representacional, 

denominadas função de saber, função identitária, função de orientação e função justificadora. 

Buscando a compreensão dessas funções, segue um delinear acerca da função do 

saber, na qual se entende que as representações, por meio dessa função, permitem 

compreender e explicar a realidade. É dentro do saber prático do senso comum que elas 

permitem aos atores sociais alcançarem conhecimentos, de modo a incorporá-los de acordo 

com suas coerências e funcionamentos cognitivos, facilitando, de certa maneira, a 

comunicação social. Ademais, “os indivíduos conhecem, pensam e agem segundo paradigmas 

inscritos culturalmente neles” (MORIN, 2000, p. 24). 
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As representações no contexto da função identitária tem o papel de definir a identidade 

e pertença de um sujeito a um determinado grupo, como também, permite a proteção da 

especialidade e controle social do grupo sobre os membros que a ele estão ligados, garantindo 

uma imagem positiva nos ciclos sociais sobre os quais o grupo está inserido. Certificando o 

exposto 

 

As representações sociais têm por função situar os indivíduos e os grupos 

dentro do campo social (permitindo) a elaboração de uma identidade social e 

pessoal gratificante, ou seja, compatível com o sistema de normas e de 

valores socialmente e historicamente determinados (MUGNY; CARUGATI, 

1985, p. 183 apud ABRIC,1998, p. 29). 

 

A terceira função é a de orientação, como a devida nomenclatura manifesta, as 

representações nesta condição servem de orientação às condutas; de guia para os 

comportamentos e práticas tanto dos indivíduos, como do grupo, ou seja, ela não só os orienta 

na apreensão da realidade, mais lhes anuncia como deve proceder e conduzir-se num dado 

círculo da sociedade. A representação precede as práticas e vivências do sujeito num dado 

contexto social, conferindo-lhes estratégias e modos de comportar-se sem que este venha a 

quebrar as regras já dadas.  

De acordo com as palavras de Abric (1998, p.29), “o sistema de pré-decodificação da 

realidade, constituído pela representação, é, de fato, um guia para a ação”. O movimento, pelo 

qual a representação orienta as condutas advém de três fatores essenciais, como: 

 

A representação intervém diretamente na definição da finalidade da situação, 

determinando, a priori, o tipo de relações pertinentes para o sujeito, e 

também, eventualmente, dentro das situações de resolução de tarefas, 

intervém na definição do tipo de estratégia cognitiva que será adotada. 

A representação produz também um sistema de antecipações e expectativas, 

sendo, então, uma ação sobre a realidade seleção e filtragem das 

informações, interpretações visando a adequar esta realidade à representação 

[...] A representação “não obedece a uma interação e não depende de seu 

desenvolvimento, ela a precede e a determina”. 

[...] A representação é prescritiva de comportamentos ou de práticas 

obrigatórias. Ela define o que é lícito, tolerável ou inaceitável em um dado 

contexto social (ABRIC, 1998, p. 29-30). 

 

Por fim, a função justificadora. Como a função anterior tem como papel orientar as 

condutas, esta surge para justificá-las, servindo de justificativas em tomadas de posições, 

posturas ou comportamentos. Sobre esse tema, Abric (1998) acrescenta que ela intervém na 
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avaliação da ação, liberando os atores para explicarem e justificarem suas condutas em uma 

determinada situação e contexto ou face a seus iguais, membros do mesmo grupo. 

Nesse universo de discussão, Dotta (2006) compreende a TRS como um sistema de 

interpretação que rege as relações das pessoas com o mundo e com os outros, servindo de 

orientação e organização às condutas e comunicações ocorridas socialmente. A autora ainda 

defende que as representações sociais 

 

Interferem em processos variados, tais como a difusão e assimilação dos 

conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, a definição das 

identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as transformações 

sociais. (DOTTA, 2006, p. 25). 

 

É neste universo, que o trabalho de pesquisa em cenário busca dialogar com a Teoria 

das Representações Sociais (TRS), pois entende suas implicações nas discussões que serão 

aqui realizadas. Como também, verifica-se a íntima relação que há do nosso objeto de estudo: 

As representações sociais de licenciandos (as) do Curso de Pedagogia da UFRN, sobre prática 

educativa, com as proposições da TRS tanto pelo caráter de funcionalidade desta no contexto 

de pesquisa como pelos seus elementos estruturantes. 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) é um caminho teórico-metodológico, 

dentre muitos, capaz de permitir o entendimento de como se manifesta a construção da 

representação social sobre a prática educativa para pedagogos em formação inicial, sob uma 

nova perspectiva de investigação. 

 Inferimos que, muito do que nossos partícipes conceberão ou representarão no tocante 

ao nosso objeto de pesquisa, será originário de um processo histórico de lutas, advindas de 

forças coercitivas, que em essência, provêm de ideologias, valores e atitudes estabelecidas 

num período em que a profissão buscava, ainda, sua identidade, sua definição, de certo modo, 

a sua legitimidade. Assim também, ocorrerá com a dimensão da prática educativa dessa 

categoria, que dará seus contornos, estruturas e fundamentações, relativizando-se conforme as 

transformações no tempo-espaço-vivido. 

A TRS propicia a apreensão do conteúdo de uma representação não somente através 

do que o indivíduo fala, mas de todas as formas de linguagens a que ele recorre para 

expressar-se sobre si, acerca do objeto ou da realidade. Ponderamos que, não apenas, o 

conteúdo das palavras é relevante, mas a maneira, pela qual a realidade é recriada, reinventada 

e articulada naquelas falas, frases ou palavras, ou em imagens e sons nos quais ficam 



67 
 

 
 

revelados os sentidos que os partícipes imputarão ao objeto a ser representado, a prática 

educativa. 

Diante do que foi enunciado, o trabalho de investigação encontra na TRS um viés 

instrumental de grande utilidade para se compreender como ocorre esse processo de 

construção da representação no indivíduo e no grupo posto como universo a ser pesquisado.  

 O estudo em tela, aqui desenvolvido, compreende ainda, que essa teoria é relevante ao 

que se pretende, pois permite aos sujeitos interagirem e se organizarem nos grupos e com o 

mundo, na medida em que esta orienta o seu comportamento; sua interação por meio da 

comunicação e na construção social da realidade. Permitindo-nos, nesse processo, conhecer o 

que antes era desconhecido sobre a representação social deles sobre a dimensão da prática 

educativa do pedagogo, saber que mobiliza diversos outros saberes já apresentados no 

Capítulo I desde trabalho, acrescentamos-lhes o saber do senso comum, no qual as 

representações sociais também se encontram. 

 

2.2 A abordagem de pesquisa qualitativa 

 

O trabalho em cenário devido sua complexidade em compreender certo fenômeno dos 

campos representacionais existentes, a exemplo o educacional, expõe-se como estudo de 

difícil materialidade, por conseguinte, é complicado o seu controle. Logo, eleger estratégias, 

técnicas, enfim uma metodologia de investigação, significa escolher um caminho, um 

percurso que lhe brinde com respostas significativas.  

À vista disso, o trajeto a ser realizado, muitas vezes, requer ser reinventado a cada 

etapa, em que se demanda, não somente regras e sim, muita dedicação, esmero, criatividade e 

imaginação de um espírito científico, mesmo que de aprendiz ainda, que por ora se apresenta 

como peregrino e forasteiro por terras, talvez, desconhecidas, contextos sobre os quais 

emergem as representações sociais. Em busca de conhecê-las, a partir da atividade de 

aproximação sucessiva da realidade, a qual nunca se esgota, buscaremos identificá-las por 

meio do diálogo particular entre teoria e dados. 

Em consonância, o estudo buscou se fazer coerente com seus objetivos, por sinal, 

imersos na ordem de pesquisa social, em que sob suas ideias procurou realizar o roteiro de 

escrita e procedimentos, aqui apresentado, através das proposições de uma abordagem 

qualitativa, a qual propicia um leque de técnicas que permitem ao pesquisador interpretar, 

descrever, decodificar e compreender determinado fenômeno.  
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A concepção de Bauer (2002, p.21) com relação à pesquisa social, anuncia-nos que o 

interesse do pesquisador deverá estar centrado na essência das falas dos sujeitos, no modo 

como elas atuam e se expressam espontaneamente e “falam sobre o que é importante para elas 

e como elas pensam sobre suas ações e as dos outros”. Constatamos a íntima relação dessa 

assertiva de Bauer com o que nos propomos compreender, nesse caso, as representações 

sociais acerca da prática educativa, proveniente dessas falas. Ademais, a pesquisa “[...] visa 

exatamente a coleta de indícios e a sua sistematização pelo/a pesquisador/a para chegar a esta 

interpretação, que se faz apelando a vários recursos” (ARRUDA, 2014, p. 232). 

Continuando o assunto, Bauer (2002) sinaliza sobre a existência de dois modelos de 

dados sociais:  a comunicação formal e a comunicação informal. Nesses modelos, existem três 

meios distintos pelos quais os dados podem ser compostos: os textos, as imagens e os 

materiais sonoros. Percebemos, nessa concepção do autor, que as representações sociais são 

atravessadas por ambos os modelos, ora a comunicação informal servindo como via à 

construção e elaboração e a comunicação formal como um caminho rebuscado de via 

explicativa aos processos de acesso e constituição da representação. Podemos inferir, de certa 

maneira, que há uma relação dos universos consensuais e reificados com os modelos sociais 

de Bauer (2002).  

Conforme André (1983), a pesquisa de cunho qualitativo nos permite compreender o 

caráter complexo dos fenômenos educacionais, como também, proporciona diversas formas 

de captarem os diferentes significados das experiências vividas pelo sujeito em sociedade e 

auxilia na compreensão do pesquisador sobre a relação do indivíduo em seus contextos e 

atuações. 

 Segundo Gaskell (2002), esse exemplo de abordagem na qual nosso estudo se 

localiza, não tem como finalidade contar opiniões ou pessoas, ao invés disso, seu intuito é 

explorar o que há de mais profundo nas opiniões, o espectro mesmo, as diferentes 

representações sobre o assunto em foco. 

Dessa maneira, nossa investigação trata dos significados produzidos e partilhados 

pelos pedagogos em formação inicial a respeito da dimensão da prática educativa vivenciada e 

elaborada, muitas vezes, nos contextos formativos como na academia ou em espaços extra 

acadêmicos, como programas de incentivo à docência como o PIBID, almejando desvelar os 

aspectos mais habituais acerca do nosso objeto, como também, aqueles ainda desconhecidos, 

abstratos e estranhos. 
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Pois nesse percurso, constata-se que “[...] a construção do objeto de pesquisa somente 

se completa com a definição da metodologia que deverá ser utilizada para o acesso aos 

fenômenos das representações sociais que escolhemos estudar” (SÁ, 1998, p.79). O autor 

sublinha que em virtude do seu caráter cognitivo-social, o estudo em representações sociais 

requer um encadeamento de métodos, técnicas e procedimentos que possam englobar a 

captura e compreensão do objeto investigado, “algo como um espírito de aventura na 

perseguição do conhecimento científico” (p.85).  

Verificamos que, o pensamento de Sá (1998) coaduna com o de Oliveira (2014, p.37), 

quando essa autora tratando da abordagem ou pesquisa de cunho qualitativo, considera como 

“sendo um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e 

técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou 

segundo sua estruturação”. Oliveira (2014) ainda caracteriza a pesquisa qualitativa como 

 

Sendo um estudo detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de 

pessoas ou ator social e fenômeno da realidade. Esse procedimento visa 

buscar informações fidedignas para se explicar em profundidade o 

significado e as características de cada contexto em que se encontra o objeto 

de pesquisa (OLIVEIRA, 2014, p. 60). 

 

A abordagem qualitativa de uma investigação social, a qual o trabalho aqui tecido 

lançou mão, harmonizando-se ao pensamento de Minayo (1994), a qual considera as práticas 

sociais como atividades humanas carregadas de significados, que dão sentido à vida dos 

atores sociais. Num trabalho de estudo sob essa ótica, a pesquisa obtém uma ordem 

interpretativa que permite ao pesquisador priorizar o ponto de vista dos atores, suas 

colocações e percepções sobre o fenômeno investigado.  

De acordo, ainda com as proposições dessa autora, a pesquisa qualitativa, nas ciências 

sociais, empenha-se com 

 

Um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou 

seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes [...] se aprofunda no 

mundo dos significados.  (MINAYO, 1994, p.21-22). 

 

É no âmbito da abordagem qualitativa de pesquisa que se insere o estilo de estudo e 

contexto investigado, já que nessa linha de pensamento os fatos e fenômenos sociais são 

significativos, o ambiente natural se coloca como fonte direta de informações e resultados nos 

quais são privilegiados os sentidos e concepções que as pessoas dão às coisas e à sua vida. 
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De outro modo, a pesquisa sob o viés qualitativo tem por finalidade traduzir e 

expressar os sentidos dos fenômenos oriundos do contexto social, representados e concebidos 

pelo sujeito histórico. Nesse sentido, essa cunhagem está preocupada com aspectos e dados da 

natureza cotidiana, do social. Nesse universo, “o objeto está inscrito num contexto ativo, 

sendo este contexto concebido pela pessoa ou grupo, [...] enquanto prolongamento do seu 

comportamento, de suas atitudes e das normas às quais a ele se refere” (ABRIC, 1998, p. 27). 

 Assim sendo, essa abordagem se torna pertinente ao que está proposto no estudo de 

pesquisa em pauta, por considerar que suas premissas estão em consonância direta à visão de 

contexto selecionado, a pluralidade de técnicas utilizadas como meios de acesso ao conteúdo 

representacional do nosso objeto de estudo, por outro lado, por buscar as teorias circulantes 

nesse social estudado, bem como, suas representações sociais. 

Desse modo, a pesquisa atravessada sob essa ótica, perspectivou compreender, 

interpretar e relacionar a partir de questões já definidas, postas na introdução dessa escrita, as 

representações sociais que licenciandos (as), pertencentes ao Curso de Pedagogia/UFRN a 

partir do período de 2010.1, têm sobre a prática educativa. 

 

2.3 Caminhos de acesso a representação social: o desvelar da empiria 

 

 A pesquisa de cunho qualitativo é marcada pela pluralidade, diversidade de técnicas e 

procedimentos metodológicos, visando demonstrar a relevância acadêmica e social do estudo 

em cena, perspectivando responder por meio daqueles ao fenômeno pesquisado. Sob essa 

ótica, o presente tópico explicitará o percurso realizado e as técnicas utilizadas como trajetória 

percorrida em direção à representação e, mais adiante, vias de acesso a sua compreensão.   

O desenvolvimento da produção da dissertação começou, a princípio, mediante a 

pesquisa denominada exploratória, com o intuito, inicialmente, de tracejar as pesquisas e 

estudos voltados à formação inicial docente. Conforme Oliveira (2014) esse modelo de 

pesquisa propicia uma visão mais geral sobre o fenômeno estudado, permitindo uma reflexão 

a respeito da problemática que se deseja responder. Para Severino (2007), a pesquisa 

exploratória possibilita o levantar de informações a respeito do objeto de estudo, delimitando 

assim o seu campo de trabalho, bem como, o mapeamento das condições e manifestações do 

objeto em foco. 

Esse viés leva o pesquisador, durante o percurso investigativo, rever os elementos 

constitutivos de sua pesquisa, bem como, a questão de partida, os objetivos e hipóteses, a fim 

de se verificar a necessidade de reformulação das determinações e metas previstas.   
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Com base nessa abordagem de pesquisa, buscamos constatar nos primeiros 

levantamentos bibliográficos encontrados, as temáticas similares ao nosso fenômeno, a 

relevância e a construção de nossa pesquisa à produção de novos saberes, conhecimentos e 

discussões para contribuir futuramente com mais pesquisas e propostas a essa categoria. Em 

seguida, foi realizado um desenho das discussões que já tinham sido levantadas sobre “prática 

educativa do pedagogo e representação social”, temática geral do estudo dissertativo aqui 

considerado, com a finalidade de rever se há pesquisas aprofundadas sobre a tema e se existe 

uma série de publicação com relação a mesma. 

 Através desta investigação foi possível constatar a inexistência ou certa carência de 

publicações, estudos e discussões que abordem a temática aqui em pauta, isto quando se está 

considerando os periódicos da CAPES, de 2011 a 2013, e os anais da VII Jornada 

Internacional sobre Representações Sociais (JIRS), realizada em 2011. Alcançamos nos 

periódicos da CAPES, em leitura de 40 trabalhos, apenas 8 que lançam mão da Teoria das 

Representações Sociais, os quais voltam suas lentes sobre objetos compreendidos na área de 

educação, como: ensinar, aprendizagem, docência, educação ambiental, identidade docente, 

autismo infantil. 

Já para a leitura dos trabalhos da JIRS nos apropriamos da estratégia de leitura 

scanning7 e do localizador do Software Foxit Reader8, com a assistências das palavras-chave 

objeto, Teoria das Representações, formação inicial e prática docente. Nesse processo, 

encontramos apenas 7 trabalhos sob à luz das TRS que incidem seu campo de interesse na 

formação inicial docente e, apenas 1 trabalho que volta sua discussão para TRS enquanto 

campo epistemológico. 

Em seguida, verificamos a necessidade de realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os 

materiais de cunho científico que concentram suas investigações e estudos a respeito da 

Teoria da Representações Sociais, contexto epistemológico da produção da teoria, campos 

com os quais dialoga e seu expoente, já que a pesquisa em tela buscará fundamentar suas 

perspectivas teórico-metodológicas tomando esse campo do conhecimento como fonte 

determinante à construção da dissertação.  

                                                           
7 SCANNING consiste na leitura rápida, usada como estratégia quando queremos encontrar algo específico no 

texto, isto é, nós sabemos o que estamos procurando. Mais informações em: 

http://www.mundovestibular.com.br/articles/2588/1/TECNICAS-DE-LEITURA-DE-TEXTOS-EM-INGLES---

SKIMMIMG-E-SCANNING/Paacutegina1.html> Acesso em: 20 de abril de 2015. 
8 Programa disponível para download em <http://www.foxitsoftware.com/portuguese/downloads/. Acesso 

em: 15 de maio de 2015. 



72 
 

 
 

Em posse dos achados, destacamos perante a diversidade encontrada, alguns autores 

como referências bibliográficas estudadas e fichadas: Serge Moscovici (2003, 2012-2013); 

Robert M. Farr (2008); Fernando Gonzále Rey (2004); Jorge Vala (1993); Maria Cecília de 

Souza Minayo (2008); Celso Pereira de Sá (1993), (1998); Sandra Jovchelovitch (1994), 

(2011); Sheva Maria de Nobrega (2001); Wagner Wolfgang (1998) e Marlene Neves Strey 

(1998).  

Sobre esse estilo de pesquisa bibliográfica, Oliveira (2014, p.69) sinaliza que sendo 

“uma modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico” que tem como 

propósito crucial “levar o pesquisador (a) a entrar em contato direto com obras, artigos ou 

documentos que tratem do tema em estudo”. Assim sendo, observamos o consenso das 

proposições da pesquisa em tela ao utilizar-se dessa orientação de investigação inicial com as 

proposições da autora em foco. 

Além dessas fontes, avaliamos ainda, a carência de estudar e analisar as demais obras 

que tratam da prática educativa do professor e seus elementos constitutivos, bem como, dos 

saberes que a compõe, haja vista a implicação direta com o nosso objeto de estudo 

“representações sociais de pedagogos em formação inicial acerca da prática educativa” e suas 

contribuições às análises dos dados coletados. Em destaque, são elencadas as seguintes 

produções: “A prática educativa: como ensinar” de Antoni Zabala (1998); “Compreender e 

transformar o ensino” de José Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998); “Didática” de José 

Carlos Libâneo; “Saberes docentes e formação profissional” de Maurice Tardif (2013) e, por 

fim, não menos importante, “Pedagogia da Autonomia” de Paulo Freire (1996).  

Em continuação, foi efetuada a leitura analítica com base na pesquisa documental 

sobre o PPC do Curso de Pedagogia, da UFRN, de 2009, Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de nº 9394, de 

1996. Ademais, realizamos o estudo das resoluções e decretos fundadores da política 

formativa PIBID, bem como, seus editais e relatórios da Diretoria de Formação de Professores 

da Educação Básica (DEB) de (2009-2011) e de (2009-2013).  

A pesquisa documental é semelhante a bibliográfica, diferencia-se nas fontes tratáveis, 

pois a bibliográfica estuda documentos, já aprovados pelo viés científico e a documental, os 

conteúdos de textos via documentos que ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, 

ainda sem matéria prima, científica, assim reconhece como pesquisa documental, Severino 

(2007). 
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Como aportes metodológicos tomados como instrumentalização da nossa pesquisa de 

campo e de acesso aos conteúdos pronunciados por nossos colaboradores, foi considerada, 

inicialmente, como via de aproximação a TALP (Técnica de Associação Livre de Palavras). A 

TALP é um procedimento metodológico desenvolvido por Abric (1998) que perspectiva 

projetar o que um grupo de participantes nomeia, ordena e justifica num determinado número 

de palavras a partir de um termo ou expressão estímulo. Essa técnica também é uma 

possibilidade metodológica que se fundamenta sobre um repertório semântico no que tange 

aos objetos circulantes no cotidiano por meio da comunicação e no modelo de investigação 

aberta que permite revelar e posicionar em destaque os universos comuns de palavras 

pronunciadas a partir dos diferentes estímulos (palavras ou expressões) realizados com 

sujeitos ou grupos sobre os objetos pesquisados. 

Na verdade, a TALP é uma técnica empregada amplamente nos estudos em 

representação social que concede momentos e condições ao pesquisador de apreender os 

sentidos e as percepções da realidade de sujeitos num determinado grupo social, com base em 

uma estrutura semântica já existente sobre determinado objeto.  

A TALP é apontada por Coutinho et al (2003, p. 67) como “uma técnica projetiva que 

supõe que a estrutura psicológica do indivíduo se torna palpável através das manifestações de 

condutas, reações, evocações, escolhas e criação, constituindo-se em possibilidade reveladora 

à personalidade”. Além disso, o teste permite aos pesquisadores em representações sociais 

identificar as dimensões reprimidas e veladas nas representações, através da configuração dos 

elementos que constituem a rede associativa dos conteúdos evocados, em relação à expressão 

indutora utilizada, Coutinho et al (2003). 

Em razão da naturalidade e espontaneidade oferecidas pelo próprio desenvolvimento 

da técnica, tornou-nos possível adentrar no universo semântico do objeto, propiciando o 

acesso aos elementos mais disfarçados e latentes que seriam desprezados, ou melhor, 

encoberto por outras produções discursivas ou por outras técnicas, (ABRIC, 1998). Dessa 

forma, tomando esse contexto semântico, as palavras evocadas serão organizadas com base 

nos significados a elas conferidas, analisando-as sob o prisma da diferença-semelhança, 

configurando lhes na inserção do agrupamento por campos semânticos.  

 Esse teste proporciona aos partícipes, excitados por uma expressão ou palavra 

indutora, um estímulo, falarem espontaneamente por meio da escrita numa cadeia livre de 

ideias e pensamentos sobre objetos socialmente valorizados, partilhados. Em síntese, o 

participante terá que exprimir por meio de três palavras imaginadas e relacionadas ao termo, 
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de maneira livre, o que vem em sua mente ao ser incentivado, de modo rápido. 

Posteriormente, o colaborador terá que enumerar as três palavras, destacando uma ordem de 

hierarquização numa sequência de um a três, conferindo-lhes uma ordenação de relevância e, 

consequentemente, justificará sua escolha de importância face ao estímulo. No nosso 

contexto, essa técnica foi utilizada com pedagogos em formação Inicial do Curso de 

Pedagogia/UFRN.  

Percorrendo a trajetória elucidativa da técnica, a expressão-estímulo empregada foi 

“prática educativa é”, com base nela, nossos colaboradores tiveram o papel de elencar as 

primeiras três palavras, as quais sua memória conseguiu recordar naquele instante de 

estimulação, por conseguinte, hierarquizaram-nas numa ordem de um a três e, logo em 

seguida, justificaram o porquê da sua escolha para cada uma das enumerações.  

O uso do material espontâneo advindo das associações livres, no caso, as palavras 

evocadas no teste, serão apresentadas e agrupadas no capítulo de discussão e análise, as quais 

serão submetidas ao tratamento de categorização, descrição e interpretação com base em 

análise de conteúdo de Bardin (2011), que será detalhada no ponto subsequente desse 

capítulo. 

Outra técnica utilizada como via de coleta do conteúdo representacional em questão 

foi o questionário semiaberto, que para Oliveira (2014, p. 83) pode ser concebido como “uma 

técnica para obtenção de informações sobre sentimentos, crenças, expectativas, situações 

vivenciadas sobre todo e qualquer dado que o pesquisador (a) deseja registrar para atender os 

objetivos”.  

Conforme Marconi e Lakatos (2007, p. 203), o "questionário é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas, 

por escrito sem a presença do entrevistador". As autoras, acrescentam noutro momento que 

esse meio possui vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens que consideramos relevantes 

ao escolher esse instrumento, destacamos a capacidade de abarcar um grupo mais numeroso e 

heterogêneo de participantes, além de respaldar o olhar analítico sobre as respostas das 

questões colocadas, resguardando-as de interpretações controversas e duvidosas. E como 

desvantagens, a probabilidade de um retorno reduzido de questionários respondidos e 

superficialidade nas respostas poderão prejudicar a análise dos dados. 

É justamente, em conformidade ao exposto, que se utilizou mais uma via de acesso, 

como essa instrumentalização, a fim de encontrar elementos, conteúdos ou informações 

elaboradas e difundidas pelos nossos partícipes com relação à representação social da prática 
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educativa a partir de uma triangulação de dados com a primeira técnica, a TALP, inicialmente 

utilizada no processo de busca desse saber partilhado como medida de não marginalizar 

informações preciosas durante esse processo de identificação da representação. 

O questionário semiaberto teve como inspiração os achados da Jodelet (2001), quando 

esta sinaliza que uma representação social é sempre de alguém sobre alguma coisa. Para 

captarmos essa representação, aplicamos também, mais esse instrumento que apresentou a 

seguinte composição de perguntas fechadas e precisas com relação à identificação dos 

participantes, faixa etária e sexo correspondente, porém a identificação do informante foi 

preservada, uma vez que lhes foi sugerido que a identificação fosse realizada através de 

pseudônimos a escolha deles, haja vista ser uma forma de garantir a validade e confiabilidade 

das informações que forem dadas, sem haver preocupações com julgamentos ou 

discriminações.  

No roteiro foi solicitada, ainda, uma questão de múltipla escolha que projetou a 

obtenção de informações a respeito dos níveis de ensino, pelos quais, eles já haviam 

vivenciado a experiência de lecionar resultantes de atividades extracurriculares, ou ainda, 

naquelas vivências e práticas disponibilizadas pelo currículo do curso e; em continuidade, 

foram demandadas sete perguntas abertas empenhadas em conhecer aspectos da formação 

inicial que, de certa maneira, influenciaram e contribuíram para as pesquisadoras desse estudo 

compreender as perspectivas de formação pelos colaboradores defendidas e na maneira como 

eles olham à prática educativa do pedagogo em ensaios provenientes da vivência curricular 

acadêmica, bem como, enxergam sua composição, ou seja, para eles: que elementos ou 

variáveis constituem a prática educativa do pedagogo. 

 Na verdade, no tocante a prática educativa, os questionamentos abertos, de forma bem 

simplificada, perspectivaram colher as hipóteses e concepções que os nossos grupos 

partilhavam em relação a esse objeto, bem como, a avaliação deles a respeito das experiências 

práticas no contexto da formação inicial da dimensão docente e de que maneira esses 

momentos de aprendizados poderiam estar influenciando, ou mesmo, contribuindo à sua 

prática pedagógica futura. 

Devemos salientar que as aplicações de ambas as técnicas foram realizadas 

inteiramente com todos os sujeitos pertencentes ao contexto selecionado como universo 

colaborador, chegando a um total de 209 partícipes, em períodos de trinta a quarenta minutos 
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disponibilizados pelos docentes do Curso de Pedagogia9, em suas respectivas aulas, sendo 

aplicadas no período de três meses, do semestre de 2014.2, entre os meses de setembro a 

dezembro. 

Em relação ao contexto da pesquisa e ao total de sujeitos que se dispuseram a 

colaborar com este trabalho, contamos com a amostra de 209 partícipes correspondente a 55% 

do total de discentes matriculados no Curso de Pedagogia, em 2014, distribuídos em 9 

períodos dos turnos vespertino e noturno, inseridos numa totalidade de 382 discentes, 

selecionados como universo amostral à aplicação.  

Em relação ao não alcance dos 382 discentes, percebemos que nosso trabalho não será 

penalizado quanto a este aspecto, pois a questão numérica não se apresenta como parâmetro 

no contexto da obtenção das representações, mas o consenso funcional que há neste grupo. 

Conforme Wagner (1998), o “consenso é a necessidade de manter o grupo como uma unidade 

reflexiva e de uma maneira organizada pela padronização do auto-sistema, dos processos de 

auto-categorização e das interações de uma maioria qualificada de membros do grupo” (p. 

18). Utilizamos as palavras de Andrade (2002, p. 31-32) para mostrarmos a importância do 

consenso. A autora coloca que 

 

[...] não importa o número de entrevistados, mas que estes, de fato, 

representem o grupo de onde vem. Supõe-se, então, que eles compartilharão, 

em seu discurso, as representações de seu grupo. A metáfora mais simples 

que utilizamos é a da colher de sopa, que conterá em si todos os elementos 

da panela fumegante, não importando tomar toda a sopa para saber que gosto 

ela tem na verdade. 

 

Ainda em relação às informações da tabela 1, consideramos relevante sinalizar que da 

amostra de 209 participantes, 39 participam do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID), atuando nos mais variados níveis, como o nível da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I, como também, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Programa que tem como meta suprema o incentivo à docência, a qual coloca na prática 

docente seus graduandos/bolsistas, já nos primórdios da formação inicial. Essa medida poderá 

influenciar na forma em que estes representarão a prática educativa, pois o olhar deles tomará 

como base não apenas a teorização desse fazer, mais a própria experiência vivenciada em 

realidades diversas do âmbito escolar, ou seja, seguirão como aportes à escola da vida para 

                                                           
9Nos meses antecedentes a prática de efetivação das técnicas, foram realizados os acordos e ajustes via e-mail e 

encontros presenciais com os professores dos períodos selecionados à aplicação, para se acertar o tempo e aula 

que seriam destinados à aplicação dos instrumentos de coleta. 
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representá-la. Essa formação singular é crucial para o processo de troca, partilha e obtenção 

dos conteúdos representacionais que atravessam nosso objeto investigado. 

Observamos o comprometimento do programa com o trabalho centralizado na práxis 

desse pedagogo em formação, abrigando e disponibilizando um conjunto de saberes que 

extrapolam uma visão tecnicista da prática educativa, mas que possibilita a estes o agir 

intencional para a construção de novos saberes e fazeres que venham a atender esses níveis, 

ainda, em precariedade como demonstram pesquisas. 

Na tabela 1 estão expostos os dados com relação aos períodos do Curso de Pedagogia, 

que foram contemplados durante a execução da nossa instrumentalização e o total de seus 

discentes envolvidos no processo. 

 

Tabela 1 – Curso de Pedagogia, contexto da pesquisa e total de colaboradores por 

períodos 

 

CURSO DE 

PEDAGOGIA 

(CONTEXTO) 

DISCENTES  

COLABORADORES 

1º Período/ Tarde 22 

1º Período/ Noite 25 

5º Período/ Tarde 20 

5º Período/ Noite 26 

6º Período/ Tarde 29 

7º Período/ Tarde 21 

8º Período/ tarde 03 

8º Período/ Noite 29 

9º Período/ tarde 02 

9º Período/ Noite 12 

10º Período/ Noite 20 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

No que concerne aos períodos do curso e seus discentes, podemos observar que os 

períodos 3º e 4º não se apresentam na tabela 1. A ausência desses períodos no contexto da 

nossa pesquisa é decorrente da averiguação, no PPC do Curso, de que a partir do 5º período 

são ofertados os componentes curriculares que de certa maneira levam os discentes a 

praticarem atividades pedagógicas; disciplinas como as dos estágios que propiciam vivências 

nos espaços da sala de aula e da escola, que os possibilitam a descoberta e o diálogo com 

novos saberes da profissão. Essas informações, tornaram-se, de certo modo, um conjunto de 

elementos que poderão vir a influenciar na maneira que eles representaram a prática educativa 
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sob um anglo diferente, caso eles não vivenciassem esses momentos na academia, durante a 

formação inicial.  

Perante essa hipótese, originou-se a escolha dos primeiros períodos como contextos 

para participarem da pesquisa, em virtude de considerarmos que o olhar deles sobre essa 

dimensão ainda, poderia estar num processo de maturação, de formação dos conceitos e do 

entendimento sobre os elementos que compõem teoricamente o fazer docente. Devemos 

pontuar, que os períodos não são compostos apenas por esse número de discentes, mas tendo 

em vista a livre escolha de participação da pesquisa, só foi possível a realização com esse total 

de discentes apresentados na tabela. Ademais, observamos que os discentes do turno noturno 

apresentaram maior incidência como colaboradores com relação aos do turno vespertino. 

No quadro 1 poderão ser observados os dados relativos à faixa etária dos 

colaboradores da nossa pesquisa. 

 

Quadro 1 - Demonstração gráfica da faixa etária 

 

Fonte: Pesquisa de campos, 2014. 

 

O quadro 1 traz as informações com relação a faixa etária em que se insere cada 

colaborador da pesquisa. Verificamos que a maior parcela do nosso universo amostral tem 

idade entre 21 e 25 anos, formando cerca de 43% do total. Já em segundo plano, aparece a 

parcela que tem idade entre 26 e 30 anos, formando cerca de 21%. Os participantes com 

idades entre 16 e 20 anos representam um percentual de 19%. Essa porcentagem nos revela, 

de certo modo, a chegada de jovens cada vez mais cedo na academia, com perspectivas ainda 

sendo geradas e consolidadas com relação a escolha da profissão. Mas, também, nos faz 

lembrar dos programas e políticas de incentivo à universalização do ensino superior que 
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propiciam uma larga abertura para uma demanda cada vez jovem, ou ainda, para comunidades 

carentes. Ademais, esse dado nos denuncia também, que poderão ocorrer possíveis 

redefinições de identidades docentes posteriormente, que contemplem e atendam essa nova 

demanda de ingresso no curso de formação e egressos no mercado de trabalho futuro.  

Com relação aos colaboradores com 40 anos de idade ou mais, temos o percentual de 

7%. Esse total é um indício para entendermos como se configura a sociedade moderna de 

hoje, que não vive apenas para o trabalho, mas procura outras realizações, dentre elas, a 

realização profissional, mesmo depois de haver conquistado um lar estruturado, pois esse 

êxito é desejado por incentivos e emoções internos. Talvez, por esses mesmos estímulos, ora 

sociais ora emocionais levem os participantes com idades entre 36 e 40, a caminharem em 

busca da carreira profissional, chegando ao percentual de 6%. 

 No que tange aos colaboradores entre 31 e 35 anos imersos nesse universo formativo, 

a porcentagem ainda é incipiente, cerca de 4% do total, com base nessas últimas 

porcentagens. Contudo, observamos uma procura maior, nos últimos anos de adultos, acima 

de 35 anos, almejando e buscando à formação superior, dentre esses, muitas vezes, pai e mãe 

de família, que trabalham em altas jornadas de trabalho, mas que ainda almejam a satisfação 

profissional, advinda da relação e do prazer de exercer essa função e pelo o reconhecimento 

salarial e social da profissão. Essa hipótese, talvez, suscite no porvir de novos estudos, 

pesquisas e reformas curriculares no âmbito da formação para pedagogos que nos venham 

revelar uma nova caracterização e configuração de docente. 

No quadro 2, trazemos a distribuição por sexo feminino e masculino da nossa 

amostragem, em porcentagem. 

 

Quadro 2– Representação gráfica da demonstração do sexo 

 

Fonte: Pesquisa de campos, 2014. 
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No que concerne as informações do quadro 2, constatamos a superioridade das 

participantes do sexo feminino no curso de formação para professores dos anos iniciais, como 

é o âmbito da licenciatura em Pedagogia; abarcando o percentual de 84% com relação ao 

geral.  

Diante desse percentual, reafirmamos a predominância do gênero feminino10 em 

detrimento do gênero masculino no curso de Pedagogia, da UFRN. Todavia, essa 

superioridade não é de hoje, na verdade, essa evidência é introduzida a partir do processo de 

feminização ocorrido, sobretudo, no final do século XIX e início do século XX, com a 

instauração do Período Republicano, segundo Lira (2007). 

Na realidade, essa ascendência do gênero feminino no magistério está atravessada por 

questões de ordem política, econômica, social e cultural que perpassam os elementos de 

tempo e contexto. A profissão de magistério, conforme Apple (1995) representou, para muitas 

mulheres, a oportunidade de ascenderem socialmente, talvez essa, ainda seja, a princípio, a 

motivação que levam muitas mulheres a escolherem a carreira de magistério, enquanto 

profissão, hoje. Ou, como coloca Fontana (2000) essa escolha da carreira docente talvez se 

apresente implicada nas relações pessoais vivenciadas por esses professores em suas vidas, 

em particular durante sua infância, nas experiências escolares, essas questões, possivelmente, 

possam ocupar um espaço de influência em suas inclinações para o exercício do magistério 

enquanto profissão.  

Em pleno século XXI, evidenciamos uma concepção envelhecida, porém ativa, que 

acompanhou o curso de Pedagogia no Brasil por logo tempo: pensavam a respeito da arte do 

ensinar para os anos iniciais como algo a ser realizado somente por mulheres, concepção 

decorrente do processo de feminização do magistério, pois foi, ou ainda é, praticamente 

inconcebível, em determinado espaço educativo de ensino, o gênero masculino atuar no 

contexto de sala de aula, com fins de educar crianças pequenas. Salientamos, porém, que 

houve um tempo “em nosso país, como em vários outros, esse espaço foi, à princípio, 

marcadamente masculino” (LOURO, 1997, p. 77). 

                                                           
10 Trabalhos com titulações em doutorado e mestrado, realizados, respectivamente, em 2011 e 2007, reafirmam 

por meio de suas investigações a predominância do gênero feminino no Curso de Pedagogia, no contexto da 

UFRN. Para mais informações sobre o assunto, buscar em: http://www.ppged.ufrn.br/teses_dissertacoes.php. A 

tese intitulada de “Tornar-se, ser e viver do professorado: entre regularidades e variações identitária”. A 

dissertação denominada de “O fazer docente: representações sociais de alunos do Curso de Pedagogia da 

UFRN”. Ou ainda no Repositório Institucional, da UFRN, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, em: 

http://repositorio.ufrn.br/jspui/. 
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Para corroborar o enunciado, exibimos a análise realizada por Louro (2001) em sua 

obra “Mulheres na sala de aula”, a despeito desse assunto, na transformação do magistério em 

trabalho de mulher. 

 

Vale lembrar que a atividade docente, no Brasil, como em muitas outras 

sociedades, havia sido iniciada por homens – aqui, por religiosos, 

especialmente jesuítas, no período compreendido entre 1549 e 1579. 

Posteriormente, foram os homens que se ocuparam com mais frequência, 

tanto como responsáveis pelas “aulas régias” – oficiais – quanto como 

professores que se estabeleciam por conta própria (LOURO, 2001, p. 449). 

 

O percentual com relação ao gênero masculino, apesar de inferior, nos anuncia 

mudanças e transformações lentas no âmbito da pedagogia, umas já ocorridas; no caso, uma 

identidade profissional que reaparece após anos em ausência. Além dessa, insinua-nos, talvez, 

posteriormente, outras modificações no curso, ao se idealizar uma formação, de modo que 

contemple e atenda essa significativa parcela nos seus aspectos emocionais, cognitivos, 

políticos, pedagógicos e sociais. Logo, o percentual apresentado se coloca bastante expressivo 

e significativo, mesmo que ainda ínfero em relação ao gênero feminino.  

 

2.4  Primeira rota interpretativa: análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo é uma técnica bastante antiga de interpretação de mensagem, 

seja ela oral ou escrita, documental, imagética, gestual que fazia análises de dados “naturais” 

ou disponíveis. Para esse processamento, de certo modo, não se exigia a participação ativa do 

pesquisador, uma vez que lhes incumbia analisar jornais, livros, relatórios, como seus dados 

pessoais e documentos oficiais, Bauer, (2002).  

Esse método de análise de texto será tomado como via de interpretação e critério de 

análise dos conteúdos provenientes da instrumentalização utilizada na pesquisa de campo, 

aqui aplicada. Bauer (2002) coloca que esta via interpretativa permite a partir de um 

arcabouço teórico “construir indicadores e cosmovisões, opiniões, valores, atitudes, conceitos 

[...]” (p.192), sobre as falas, palavras e comunicações alcançadas que estão imbuídas de 

conteúdos psicológicos, sociológicos, históricos, políticos, Bardin (2011). 

A análise de conteúdo se coloca como uma rota interpretativa que nos permitirá 

compreender os sentidos, as concepções e representações sociais que os participantes 

atribuem à prática educativa de modo mais amplo, tentando perceber muito além dos 

significados mais imediatos, aparentes e visíveis, isso segundo Franco (2007). Na verdade, 
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significa buscar além do que está explícito em suas colocações, chegar ao alcance das 

entrelinhas, conhecer o que está por trás das palavras sobre as quais serão debruçadas. 

Segundo a concepção de Bardin (2011, p. 44), a análise de conteúdo é como “um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações”, que aplica vias sistemáticas e objetivos de 

categorização, descrição e interpretação do conteúdo das mensagens. A intencionalidade da 

análise de conteúdo é emitir “a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

quantitativos ou não” (BARDIN, 2011, p. 44).  

O trabalho em foco buscou seguir o processo de tratamento desses conteúdos com 

base na ordem da descrição, categorização e interpretação, proposta por essa autora, além da 

tematização, a partir das inferências possíveis. Conforme a visão dessa autora, a inferência 

tem papel crucial para a análise de qualquer conteúdo, pois ela direciona os elementos básicos 

do processo de comunicação. Visto que “alcançar uma representação social é, portanto, em si, 

um exercício de interpretação [...]” (ARRUDA, 2014, p. 232). 

No tocante a esse assunto, Franco (2007) afinada ao exposto na edição de Bardin 

(2011), completa colocando que além daquilo perceptível e manifesto, os achados via indícios 

postos em transparência, são oriundos da inferência realizada pelo pesquisador. Sendo assim, 

é neste terreno, portanto, que se localiza o diálogo e a utilidade dessa técnica analítica em 

trabalhos voltados ao fenômeno das representações sociais, uma vez que 

 

As mensagens expressam as representações sociais na qualidade de 

elaborações mentais construídas socialmente, a partir da dinâmica que se 

estabelece entre a atividade psíquica do sujeito e o objeto do conhecimento. 

Relação que se dá na prática social e histórica da humanidade e que se 

generaliza via linguagem. Sendo constituídas por processos sociocognitivos, 

têm implicações na vida cotidiana, influenciando não apenas a comunicação 

e a expressão das mensagens, mas também os comportamentos (FRANCO, 

2007, p.12). 

 

Consonante as proposições dessa abordagem específica de interpretação, nossa 

pesquisa se concentrou nos conteúdos explicitados individualmente pelos nossos 

colaboradores, bem como, nos seus significados, concepções e considerações a respeito da 

prática educativa do pedagogo, objetivando descobrir e identificar os elementos comuns e 

partilhados socialmente por eles acerca do fenômeno estudado, por meio do material 

explorado advindo das técnicas utilizadas. 

Logo, com base nessa finalidade, buscaremos seguir a orientação e o desenho de 

Bardin (2011) sobre as fases que perpassam uma pesquisa, quando detalha que a análise de 
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conteúdo é organizada com base em três polos “a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação” (p.125).  

A autora começa sua explicação, concebendo que a Pré-análise consiste na seleção 

sistemática de materiais que nortearão e orientarão os passos seguintes e atividades a serem 

realizadas pelo pesquisador, bem como, a formulação de hipóteses e objetivos, que serão 

colocados à confrontação e comprovação com os resultados auferidos. Nesta etapa, nos 

debruçamos na organização dos documentos e bibliografias que discutem sobre nossa 

temática. Após essa arrumação necessária para tornar o material operacional, começamos a 

leitura flutuante na tentativa de evidenciarmos as primeiras relações com nosso objeto de 

estudo, objetivos e hipóteses, ou seja, retomamos essas afirmações provisórias. Na verdade, 

reexaminamos todos os documentos selecionados e o projeto de pesquisa no intuito de 

verificarmos o que seria mais viável e possível nesta fase da investigação.  

Já a segunda fase A exploração do material restringe à análise propriamente dita, ou 

seja, nesse momento, o pesquisador coloca em prática a aplicação sistemática das escolhas e 

decisões tomadas com base na leitura, inicialmente, realizada sobre documentos e referências 

relacionados ao objeto estudado. Neste trajeto, a análise se volta para as definições de 

categorias, classificações e agrupamentos necessários que acontecem em virtude do 

aparecimento recorrente de unidades de registrados, bem como, palavras, temas e frases 

encontradas no material levantado na Pré-análise e provenientes das técnicas aplicadas, 

TALP e questionário semiaberto. 

Finalmente, a terceira fase Tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação perspectiva trazer à tona algumas descobertas inesperadas, mas que somadas 

aos resultados mais aprofundados via inferência aguçada e interpretação sensível servirão de 

base ao campo estudado e a outra análise em torno de novas dimensões teóricas, ou praticadas 

graças a técnicas diferentes, Bardin (2011). As lentes do pesquisador se voltam para o 

tratamento dos resultados. Em relação ao nosso contexto, dirigimos as análises às categorias e 

aos campos semânticos apresentados nas técnicas aplicadas, ou seja, esse é o momento que o 

pesquisador por meio do diálogo com a teoria utilizada dá visibilidade e condensa as 

informações, culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise 

reflexiva e crítica (BARDIN, 2011). 

Nessa fase da pesquisa, a inferência tem lugar central. Conforme Franco (2007, p. 26), 

a inferência é “o procedimento intermediário que vem permitir a passagem, explícita e 
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controlada, da descrição à interpretação”. Ou seja, ela dá sustentabilidade ao próprio 

procedimento, conferindo-lhes sentido e relevância teórica. 

A inferência implica, pelo menos, uma confrontação, já que o dado puramente 

descritivo, sobre o conteúdo analisado, é de pequeno valor ou importância, caso seja 

considerado como etapa final, sobre a qual julgue encontrar todos os resultados ou 

informações sem passar pelo procedimento da interpretação. A ligação entre o conteúdo e a 

descrição deverá ser representada por alguma forma de teoria, pois com base nela poderá se 

fazer deduções de maneira lógica sobre o conteúdo que está sendo examinado. Nesse intento, 

então, estaria realizando a técnica de inferência. Neste âmbito, nosso objeto ganha corpo em 

razão das descrições, interpretações e inferências. Na verdade, essa foi a etapa na qual nos 

alicerçamos no diálogo com a TRS e com autores que abordam em seus estudos as temáticas: 

prática pedagógica, saberes docentes, identidade docente e prática educativa para 

evidenciarmos se houve de fato indícios de uma representação social de prática educativa 

sendo partilhada pelos licenciandos de Pedagogia da UFRN.  

No que tange à interpretação, assinalamos que esse procedimento procura levar o 

pesquisador para além da mera descrição dos dados, do material estudado e dialogado, ou 

seja, perspectiva-se chegar aos sentidos mais latentes a partir das justificativas e 

considerações, individualmente, postas pelos sujeitos da pesquisa. A respeito desse assunto, 

Minayo (2013, p. 91) pontua que a interpretação “consiste em relacionar as estruturas 

semânticas (significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados presentes 

nas mensagens”. A autora acrescenta, ainda, posteriormente, que para se realizar uma 

excelente interpretação dos dados, precisa-se não somente da inferência, mas de uma sólida 

fundamentação teórica acerca do que se está investigando, (p. 91).   

À sombra da sequência enunciada, buscamos por meio da inferência, utilizar a análise 

de categorias, investigando os temas, fundamentada nas proposições dessa autora e 

pesquisadores que partilham da mesma perspectiva de estudo em análise do conteúdo. Bardin 

(2011) assinala que a análise categorial busca tomar 

 

A totalidade de um “texto”, passando-o pelo crivo da classificação e do 

recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de ausência) de itens 

de sentido [...] é o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas 

significativas que permitem a classificação dos elementos de significação 

constitutivos da mensagem. É, portanto, um método [...] bem concebido para 

satisfazer os colecionadores preocupados em introduzir uma ordem, segundo 

certos critérios, na desordem aparente (BARDIN, 2011, p. 43). 
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Diante disso, podemos compreender a análise categorial, por sua vez, como um 

processo operacional de desmembramentos do texto em pequenas unidades de registro, 

formando-se as categorias por reagrupamentos de aproximações. Ou seja, a técnica consiste 

em classificar os diferentes elementos nas diversas gavetas, conforme parâmetros suscetíveis 

de fazer brotar um sentido, uma ordem, segundo critérios, capaz de incidir alguma ordenação 

na confusão inicial, Bardin (2011). 

Nesse universo de elaboração das categorias, os critérios podem ser: o semântico, que 

evidencia os temas semelhantes, na verdade, o sentido. Conforme Franco (2007, p. 15), a 

semântica na análise de conteúdo consiste não apenas de “o estudo da língua em geral, mas, 

como a busca descritiva, analítica e interpretativa do sentido que um indivíduo (ou diferentes 

grupos) atribuem às mensagens verbais ou simbólicas”. Já o critério sintático realça a 

presença dos verbos e adjetivos; o léxico, que se volta aos sinônimos e sentidos próximos; e, 

por fim, o expressivo, polarizado nas diferentes perturbações da linguagem (BARDIN, 2011). 

Todavia, vale pontuar que neste trabalho nos debruçamos na análise dos sentidos atribuídos à 

prática educativa advindos das mensagens e comunicações dos sujeitos que aqui os deixaram 

implícitas nas técnicas adotadas. Sobre a questão de buscar os sentidos, partilhamos da 

compreensão frisada por Franco (2007), ao dizer que 

 

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, valorativas e emocionais, necessariamente 

contextualizadas (FRANCO, 2007, p.15). 

 

Ainda, sobre o tema categorização, Bardin (2011) coloca que existem boas e más 

categorias. Para essa autora, há seis qualidades essenciais que uma boa categoria deve possuir: 

a exclusão mútua, a homogeneidade, a pertinência, a objetividade, a fidelidade e a 

produtividade. A exclusão mútua tem como natureza estabelecer que cada elemento não faça 

parte ou exista em mais de uma divisão. À vista disso, as categorias devem ser construídas de 

tal forma que um elemento não suscite mais de um ou diversos aspectos, em que pudesse vir a 

ser classificado em mais de uma categoria. Logo, para que não haja essa confusão, é 

indispensável adaptar o código de forma que não germine ambiguidades. 

Para que haja o princípio de exclusão mútua é preciso que outro princípio ocorra 

primeiramente, no caso, o da homogeneidade das categorias. Pois, um único princípio de 

classificação deve governar sua organização, isto é, um mesmo conjunto categorial só pode 
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funcionar com um registro e com uma dimensão da análise. Distintos níveis de análise 

necessitam ser separados em outras tantas análises frequentes e consecutivas. 

A terceira qualidade é a pertinência, que para Bardin (2011) só é considerada uma 

categoria pertinente, caso seja ajustada ao material de análise escolhido e pertencer ao campo 

teórico estabelecido. Na pertinência, emerge a visão de adequação “ótima” e mais, “o 

sistema de categorias deve refletir as intenções da investigação, as questões do analista, e 

corresponder às características das mensagens” (p. 150). 

Já os princípios da objetividade e fidelidade, que desde a história inicial do uso da 

técnica de interpretação em analisar conteúdos mostraram-se de grande relevância, continuam 

a ser validados ainda nos campos de pesquisas na contemporaneidade. A autora tratando sobre 

o tema, sinaliza que, as diversas partes de um mesmo material aplicadas à mesma cadeia 

categorial devem ser agrupadas ou reunidas de modo igual, mesmo quando sujeitas a diversas 

análises. Ainda discorrendo sobre esses princípios, coloca que “as distorções devidas à 

subjetividade dos codificadores e à variação dos juízes não se produzem se a escolha e a 

definição das categorias forem bem estabelecidas” (BARDIN, 2011, p. 150).  

Finalmente, o sexto princípio de qualidade, a produtividade consiste na adição às 

condições invocadas, um certo teor de qualidade. Na verdade, essa refere-se “a um conjunto 

de categorias que fornecem resultados férteis, tanto em índices de inferências como em 

hipóteses novas e em dados exatos” (BARDIN, 2011, p. 150). 

Diante disso, entendemos que a categorização é a classificação de elementos diversos 

em caixas, ou melhor, gavetas. Esse procedimento impõe, todavia, que cada fator comum 

existente em um elemento e não em outro sirva para determinar sua semelhança para está 

naquela categoria ou não, pois o que determinará o seu agrupamento será a parte comum 

existente entre as palavras ou mensagens consideradas. Assim sendo, concebemos a 

categorização como um processo estruturalista que serve ao mesmo tempo para isolar os 

elementos como para reparti-los, caso necessário, perspectivando instituir certa organização 

nas mensagens.  

A análise temática, como procedimento final escolhido, procurou os significados e o 

conteúdo semântico das mensagens. Nesse processo de análise, investigou-se os núcleos de 

sentido constitutivos da comunicação, propiciando a descoberta de temas de significação. 

Temática ou tema, no entendimento desta autora, reporta-se a uma unidade de significação. 

Tamanhos e limites não correspondem especificamente à extensão de frases ou parágrafos, o 



87 
 

 
 

que determina um tema não são correspondentes linguísticos, mas afirmações que tratam de 

um mesmo sentido (BARDIN, 2011).  

Acerca desse assunto, a autora noutro momento coloca que a análise temática é 

transversal, ou seja, ela recorta o conjunto das entrevistas ou questões abertas de questionários 

semiestruturados por meio de uma grade de categorias projetadas sobre os conteúdos, 

perspectivando assim, a constituição dos temas. 

Neste trabalho, respaldado no critério semântico, nos esforçamos para identificar 

temas relacionados à prática educativa do pedagogo. Esses foram elencados e demonstrados 

no capítulo 4, dos resultados alcançados, juntamente com as categorias instituídas, a partir das 

mensagens oriundas das falas dos colaboradores desta pesquisa, através das palavras evocadas 

e justificadas na TALP.  

Para finalizarmos o processo de análise, buscamos trabalhar em conformidade com 

Bauer (2002), pois acreditamos que só conseguiremos fazer inferência quando caminharmos 

na direção de traduzir ou reconstituir representações, derivando do que já foi posto sobre o 

assunto, a exemplo de frequências de palavras, para o que de fato é dito, no caso, para as 

avaliações e os temas. 
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CAPÍTULO 3 -  A REDE DE SENTIDOS DA PRÁTICA EDUCATIVA: CAMPOS 

SEMÂNTICOS EM FOCO 

 

É do buscar e não do achar que nasce o que eu não 

conhecia. 

(Clarice Lispector) 

 

O presente capítulo, por sua vez, destaca os resultados auferidos na Técnica de 

Associação Livre de Palavras (TALP), (Apêndice C), com o objetivo de apresentar os 

elementos simbólicos que permeiam a representação social do grupo sobre o objeto de estudo. 

Esses elementos estão focalizados nos seis campos semânticos alcançados. Buscamos nesse 

processo, atender o pensamento de Bardin (2011), que discutindo sobre o inventário da 

classificação, nos lembra que os elementos podem ser isolados em ordem temática ou de 

acordo com as mensagens. Além disso, a autora enfatiza que o foco dessa técnica é 

proporcionar, via condensação, uma imagem simplificada dos dados brutos. 

 

3.1 Conteúdos representacionais sobre a prática educativa: a TALP como primeira via de 

acesso à representação 

 

Nossas discussões, nessa fase do trabalho, estão focalizadas nos dados originários da 

Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP). Apresentamos a tabela 2 que remetem às 

evocações dos licenciando em Pedagogia/UFRN que colaboraram com essa investigação, 

concernente a expressão estímulo “Prática educativa é”.  

 

Tabela 2 – Evocações dos sujeitos 

 

 Pedagogos em formação 

inicial 

Número total de sujeitos 189 

Número total de evocações 521 

Número de palavras diferentes 

evocadas 

52 

Número de palavras consideradas 522 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Clarificamos que a amostragem de 189 participantes foi fracionada daquele universo 

de 209 sujeitos, em razão de que os 18 não totalizados, não respeitaram os critérios estruturais 

do teste. Exemplo: uns colocaram frases, ao invés das três palavras solicitadas. Outros, 
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respondiam apenas com duas palavras, ou ainda, as justificativas não nos davam elementos 

que pudéssemos agregá-los, pelo contrário, distanciava do que foi acordado previamente.  

Esse total de evocações representam apenas àquelas que obtiveram frequências igual 

ou superior a três. Nesse eixo, foram consideradas todas as palavras diferentes com 

frequências igual ou superior a três evocações. 

A seguir, na tabela 3, explicitamos representativamente as palavras evocadas pelos 

sujeitos da pesquisa e sua ordem de frequência. A frequência é compreendida pelo número de 

evocações que a palavra “x” receber no teste. A ordem considerada é a decrescente, ou seja, 

iniciamos com a palavra que obtive elevada frequência. Em seguida, vão sendo ordenadas as 

demais sob o mesmo critério, pela constância nas evocações. 

 

Tabela 3– Organização das palavras evocadas sob a ordem da frequência 

 
Palavra F Palavra F Palavra F Palavra F 

1. Ensino 61 15. Interação 11 29. Pesquisa 06 43. Cuidado 04 

2. Aprendizagem 34 16. Transformação 10 30. Aluno 05 44. Cultura 04 

3. Conhecimento 34 17. Ação 10 31. Professor 05 45. Organização 03 

4. Essencial 24 18. Didática 10 32.Dialógica 05 46. Vocação 03 

5. Reflexão 20 19. Compreensão 09 33. Orientar 05 47. Avaliação 03 

6. Formação 19 20. Estudo 09 34. Educação 05 48. Transmissão 03 

7. Compromisso 19 21. Dedicação 09 35. Respeito 05 49. Política 03 

8. Experiência 18 22. Paciência 08 36. Construir 05 50. Social 03 

9. Educar  16 23. Docência 08 37. Doação 05 51. Práxis 03 

10. Amor  13 24. Responsabilidade 07 38. Aplicar 05 52. Processo 03 

11. Mediação 13 25. Trabalho 06 39. Incentivo 04   

12. Escola 13 26. Conhecer 06 40. Troca 04   

13. Técnica 13 27. Teoria 06 41. Prazer 04   

14. Planejamento 12 28. Sensibilidade 06 42. Dinamicidade 04   

Fonte: Participantes da pesquisa, 2014. 

 

Por meio das palavras evocadas na associação livre tornou-se possível criarmos 

categorias, as quais compõem o campo semântico das representações sociais sobre a prática 

educativa, pois como elucidam Berger e Lukamann (2013, p. 59), esse é de fato o papel da 

linguagem “construir campos semânticos ou zonas de significação linguisticamente 

circunscritas”. Para tanto, apresentamos na Tabela 4 as categorias concernentes aos campos 

semânticos destas representações. O campo semântico é compreendido na aproximação de 

sentidos que existe arrolados numa dada circunstância, no caso, nas classificações abaixo. 
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Tabela 4 – Organização das palavras por Campo Semântico 

      

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 

5 

Campo 

6 

Técnica Conhecimento Amor Essencial  Educar Aluno 

Planejamento Teoria Paciência  Política  Orientar Professor 

Organização Pesquisa Prazer Social Aplicar Escola 

Avaliação Cultura Sensibilidade Compromisso Construir  

Transmissão Estudo Compreensão Educação Conhecer  

Processo Experiência Responsabilidade Transformação   

Ensino Formação Respeito Trabalho   

Aprendizagem Mediação Dedicação Incentivo   

 Reflexão Cuidado Docência   

 Interação Doação Práxis   

 Dialógica Vocação    

 Ação Troca    

 Dinamicidade     

 Didática     

Fonte: Participantes da pesquisa, 2014. 

 

Observemos que no campo semântico 1 (ver Tabela 4) estão distribuídas as palavras 

que se relacionam à prática educativa aos seus aspectos instrumentais e metodológicos, um 

enfoque técnico, em que sua existência serve para substanciar e melhorar o processo de 

ensino. Já no campo 2 as palavras que se referem aos saberes basilares da formação 

docente, com um realce maior para os saberes que poderão culminar em uma prática 

educativa de qualidade, como o saber epistemológico, o pedagógico e o experiencial. No 

terceiro campo apresentamos as palavras que se direcionam aos aspectos afetivo-emocionais 

que cingem e costuram as interações dos atores envolvidos na prática educativa no ambiente 

escolar, e nesse ensejo, “desde as questões mais individuais até [...] à relação com o grupo” 

(ANDRADE, 2003, p. 82).  

No Campo 4, agrupamos as palavras que se referem ao enfoque social e valorativo 

alusivo à prática pedagógica, ou seja, é um saber-fazer que tem impacto e relevância para 

além do que se conquista e vivencia em sala de sala. No quinto campo agrupamos as que trata 

em essência das atribuições da docência, com ênfase para as habilidades que competem ao 

docente exercê-las no cotidiano educativo. Por fim, no campo semântico 6 aquelas palavras 

que diz respeito aos elementos que configuram à prática: contexto e atores, bem como, 

contexto onde se materializa a prática pedagógica, atores do processo ensino-aprendizagem e 

perspectivas acerca desse fazer. 



91 
 

 
 

No diagrama abaixo se encontra sintetizada a cadeia de sentidos comuns para nossos 

sujeitos em relação ao objeto de estudo “prática educativa”. Na sequência, trataremos do 

trabalho analítico de cada campo semântico. 

 

Figura 02 – Campos semânticos da prática educativa 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

O campo 1, dos aspectos instrumentais e metodológicos nos leva a compreender que 

a prática pedagógica para ser de qualidade, de modo que facilite e provoque essas novas 

gerações que chegam à escola cada vez mais informadas, necessita, portanto, de um leque de 

técnicas e caminhos que os encontrem. Assim sendo, percebemos que o professor precisa 

possuir uma sólida base de saberes e conhecimentos, em que fundamentado neles 

proporcionará um valioso e amplo campo de aprendizagem para o alunado.  

Nesse terreno, as palavras “técnica” e “planejamento” na sequência do primeiro 

campo, nos revelam a apropriação de um vocabulário com relação aos elementos que 

norteiam à prática pedagógica bastante discutida no mundo acadêmico atualmente. A 

“técnica” aqui se mostra como uma vestimenta, a qual para cada realidade e contexto, 

enquanto professor, devo me vestir e portar-me de forma diversa e variada a fim de alcançar o 

todo ou boa parte daqueles que compõem esse universo de ensino, ou seja, as técnicas serão 
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contexto e 
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utilizadas conforme a demanda de cada sala de aula. Como nos realçam Messi, Menezes, 

Lilica e José (participantes da pesquisa)11  

 

O professor precisa conhecer a realidade, ter criatividade e utilizar vários 

métodos conforme essa realidade. (LILICA) 

 

O professor deverá utilizar diversas técnicas para o melhor aproveitamento 

dos conteúdos, levando os alunos ao aprendizado de verdade. (MESSI) 

 

É através da técnica que se vai passar determinado conteúdo de forma e 

objetiva e clara. (MENEZES). 

 

Enfim, a metodologia é algo fundamental para uma boa prática educativa e, 

isso requer tempo, habilidade, entrega e muita disposição por parte do 

educador. (JOSÉ) 

 

Reafirmando o papel da técnica na prática educativa, trazemos o pensamento de Gil 

12(1997, p. 109) que salienta a relevância dos métodos e técnicas para “[...] conduzir o 

estudante a integrar no seu comportamento, conhecimentos, técnicas, habilidades, hábitos e 

atitudes que hão de enriquecer a sua personalidade”. Diante dessa perspectiva, a técnica pode 

ser compreendida como tudo aquilo de que o professor faz uso para clarificar a exposição do 

conhecimento e facilitar a assimilação pelo sujeito. A outra palavra “planejamento” nos 

remete a uma prática que necessita de “organização” e de arquitetura, anteriores à sua 

execução, ou seja, o ato de planejar na prática docente se revela processo de sistematização e 

“organização” das ações que serão realizadas pelo professor e o aluno durante o processo de 

ensino e aprendizagem. É um instrumento guia para o professor. Corroborando a assertiva, 

Libâneo (1999) coloca que o planejamento é um processo de racionalização, organização e 

coordenação do trabalho pedagógico que liga a atividade escolar com as questões problemas 

(conteúdos) circunscritos no contexto social. Noutro momento o autor ainda acrescenta que o 

mesmo 

 

[...] é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas 

em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos 

propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de 

ensino. O planejamento é o meio para se programar as ações docentes, mas é 

também um momento de pesquisa e reflexão[...] (LIBÂNEO, 1999, p.221). 

 

                                                           
11 As designações são “pseudônimos”, atribuídos por escolhas realizadas pelos próprios sujeitos da pesquisa. 
12 O autor em pauta, apesar de estar tratando do assunto de metodologias e técnicas para o ensino superior, nos 

damos o direito de utilizarmos por partimos da premissa de que a maioria das técnicas de ensino poderão ser 

adequadas a níveis de ensino e realidades educativas diversas conforme a necessidade e inclinação do professor.  
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Em consonância com a perspectiva de Libâneo (1999) sobre o papel do planejamento 

na prática docente, apresentamos a compilação de algumas falas de participantes da pesquisa: 

 

O planejamento é necessário para que haja organização das atividades 

elaboradas. (ANA) 

 

Para realizar uma prática educativa faz-se necessário a observação do meio 

para o qual será destinada essa ação. Após isso, realizar o planejamento a 

partir dos seu do diagnóstico correlacionando com seus conhecimentos. 

(MARIA) 

 

A construção do conhecimento é algo muito importante que deve ser feita 

coletivamente no ato de educar. Sendo assim, o planejamento vem primeiro 

para que possa pensar, organizar e esquematizar esse processo de ensino. 

(MEG) 

 

A prática educativa do professor está fundamentada no ato de planejar, 

estudar e ensinar. Primeiramente, há a necessidade do planejamento prévio, 

depois o estudo dos conteúdos e, por fim, a execução da atividade de ensino. 

(MEL). 

 

Diante dessas visões, constatamos que nossos pedagogos em formação inicial 

consideram que sua ação tem um impacto decisivo na/para apropriação do conhecimento pelo 

alunado, por isso, que sua atividade pedagógica deverá ser consciente, sistemática e 

organizada.  

Para tanto, o planejamento é crucial para prever as suas ações, possibilitando, 

possivelmente, a realização de um ensino de qualidade oriundo de uma prática comprometida 

e, ao contrário daquela concepção de planejamento que se reduz ao simples preenchimento de 

formulários para controle administrativo e que exercita sua prática mediante rotinas e 

improviso. Como nos lembra Libâneo (1999) noutra ocasião, o planejamento “é um guia de 

orientação, pois nele são estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho 

docente” (p.223). 

É exatamente neste guia que encontramos o sentido da palavra “avaliação”, um 

elemento que se integra aos planos de aulas como componente. Sobre esse assunto, Borboleta 

(participante da pesquisa) diz que “a avaliação, permite constatar se houve sucesso na 

apropriação do conhecimento pelo aluno”, permite-nos não só essa faceta, uma vez que 

“podemos avaliar nossa própria prática” (Lua). Assim sendo, a avaliação conforme a primeira 

participante é vista ainda sob um viés tradicional de controle, em que se busca quantificar o 

nível de aprendizado do aluno naquela área e determinado conteúdo, considerando apenas a 

dimensão intelectual do sujeito. De outro modo, Lua nos insinua uma segunda concepção, por 
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sinal bastante contemporânea para o ato do professor avaliar sua postura, escolhas e ação. Em 

relevo como nos colocam Libâneo (1999) e Luckesi (2002) 

 

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho 

docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e 

aprendizagem. Através dela os resultados que vão sendo obtidos no decorrer 

do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os 

objetivos propostos a fim de constatar progressos, dificuldades, e reorientar 

o trabalho para as correções necessárias (LIBANEO, 1999, p.195). 

 

A avaliação atravessa o ato de planejar e de executar; por isso contribui em 

todo o percurso da ação planificada. [...] é uma ferramenta necessária ao ser 

humano [...] ela faz parte de seu modo (do professor) de agir, e por isso, é 

necessário que seja usada da melhor forma possível (LUCKESI, 2002, p. 

118). 

 

Observamos que a avaliação deverá ser planejada e executada tanto para se analisar o 

processo de aprendizagem como o do ensino. Ou seja, a avaliação é um método ao qual o (a) 

professor (a) recorre para compreender os limites e avanços do seu trabalho realizado, como 

também, serve de diagnóstico para visualizar se houve a construção do aprendizado no aluno. 

A nossa perspectiva coaduna com o pensamento de Luckesi (2000), quando este autor sinaliza 

que “A avaliação tem por base acolher uma situação [...] tendo em vista dar-lhe suporte de 

mudança, se necessário. A avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não 

a exclusão; a inclusão e não a seleção [...]” (p. 172). 

A palavra “processo” no terreno dos aspectos instrumentais e metodológicos da 

prática docente se apresenta como indicativo para uma concepção de educação enquanto algo 

contínuo e processual e, em se tratando da prática educativa, é processo porque como nos 

coloca (Cacau, participante da pesquisa) “a dinâmica do ensino envolve não só a ação do 

professor, mas também, a do alunado”.  

Essa perspectiva, transcende de certo modo, a visão bancária, mecânica e estanque do 

processo de ensino, uma vez que o aluno é colocado como ator, “recriador do mundo”13 e, não 

ao contrário, visto por muitas vezes como um recipiente ou vasilha na qual o educador vai 

enchendo com suas visões de realidade, de mundo. Na realidade, se o aluno para Cacau possui 

voz e vez no “processo”, para a concepção bancária, como nos coloca Freire (2005) ele é 

passivo, dessa maneira cabe à educação, no sentido maior, apassivá-los e adaptá-los ao 

mundo. Ainda sobre o pensamento processual de enxergar a prática educativa, trazemos a 

perspectiva de Caricatura (participante da pesquisa) que contribui exprimindo 

                                                           
13 Termo foi retirado da obra de Paulo Freire “Pedagogia do Oprimido”, de 2005.  
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A prática educativa é um processo específico das relações que são 

estabelecidas no ambiente educativo e que, por sinal, envolve interações 

sobre os objetivos de aprendizagens e entre os diversos atores que compõem 

esse contexto. 

 

É no terreno dessa perspectiva processual da prática que se inserem os termos 

“ensino” e “aprendizagem”, indicando que a ação educativa tem por natureza facetas 

interdependentes, o ensino e a aprendizagem, ou seja, “[...]tem um caráter bilateral em virtude 

de que combina a atividade do professor (ensinar) com a atividade do aluno (aprender) ” 

(LIBÂNEO, 1999, p. 80). Além do que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender” (FREIRE, 2006, p.23). Em diálogo com Dream outra participante 

podemos corroborar esse pensamento. 

 

A prática educativa é ensino, porque quando praticamos a educação no 

ambiente de sala, transmitimos conhecimentos e construímos novos saberes 

nos educandos e em nós mesmos, professores, ou seja, aprendemos numa 

relação mútua. (DREAM) 

 

Observamos que o pensamento de Dream (participante) se apresenta em harmonia 

com a concepção de Libâneo (1999, p. 55) com relação ao processo de ensino-aprendizagem, 

pois “o ensino somente é bem-sucedido quando os objetivos do professor coincidem com os 

objetivos de estudos do aluno”. Acrescentando, o autor ainda ressalta que “ensinar e aprender, 

pois, são duas facetas do mesmo processo” (p.55). 

A última palavra que compõe esse primeiro universo de sentidos “transmissão” 

funciona como acessório ou complemento a anterior. Ou seja, é na ação educativa que ocorre 

a “transmissão” de conhecimentos. A ideia de “transmissão” aqui é de passar para outro o 

acesso a algum saber que ele ainda não detém. Reafirmando isto através do pensamento de 

Tulipa (participante) quando diz que “o professor comunicará e conduzirá o conhecimento 

sistematizado para o sujeito”. A fala de Tulipa dialoga com Freire (2006, p. 47) ao dizer que a 

tarefa do professor é a de “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Segundo Ana (outra 

participante) é “a razão de existir atividades educativas docentes é de transferir e mediar 

conhecimentos”. 

Na relação intrínseca que há nessas últimas palavras, conforme diálogo com as falas, 

compreendemos que a “transmissão” do conhecimento não se apresenta na perspectiva de 
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alienar o sujeito, já que neste “processo” de socialização, no qual concebem a prática 

educativa, elas têm a participação ativa de elaboração do conhecimento. 

Visualizamos nos conteúdos representacionais que compõem esse primeiro campo, 

indicativos de que os sujeitos objetivam o fazer docente, ou materializam-no por meio do 

trabalho que se efetiva a partir dos instrumentos técnico-metodológicos usados para 

desenvolver e propiciar o processo de aprendizagem. Ou seja, corporifica os pensamentos 

adjacentes ao fazer docente, torna-os concretos e visíveis Nóbrega (2001). 

No campo 2 dos saberes basilares da formação docente estão cooptados os 

fundamentos que servem de base para àquela que ministrará a arte de ensinar, o professor. 

Conforme Tardif (2013) destaca, esses saberes basilares são a um só tempo, existenciais, 

sociais e pragmáticos. O autor tratando acerca da temática, diz que os fundamentos do ensino 

são de ordens existenciais, pelo fato de que “o professor não pensa somente com a cabeça, 

mas com a vida” (p.103), com o que viveu e com aquilo que conseguiu acumular. São sociais, 

porque são plurais, provenientes de “fontes sociais diversas, como (família, escola, 

universidade, etc) e de tempos sociais diferentes” (p.104) e pragmáticos por estarem 

implicados, intimamente, tanto ao trabalho como à pessoa que exerce essa função, a de 

ensinar (p.105). 

As palavras “conhecimento”, “teoria”, “cultura” e “didática” em essência referem-se 

ao conjunto de saberes selecionados pelas instituições formativas que agrupam os produzidos 

pelas ciências da educação, os pedagógicos e os saberes sociais. Eles perpassam e “integram-

se igualmente à prática docente através da formação (inicial e contínua) dos professores nas 

diversas disciplinas oferecidas pela universidade” (TARDIF, 2013, p. 38). 

Essas verbalizações nos servem de indícios de que uma prática educativa de qualidade 

é marcada por base teórica que fornece competências e habilidades diversas, passíveis às 

adequações conforme necessidades dos sujeitos envolvidos e do local. Na verdade, essas 

palavras nos dizem que àquele que ensina necessita saber mais, ou seja, precisa de 

“formação” consistente para atuar de maneira positiva e fértil, bem como curiosidade, 

inquietação e pesquisa. Nas falas dos participantes podemos entender a força desses saberes à 

prática docente: 

 

A partir do conhecimento tanto de teorias como do cotidiano podemos ser 

favorecidos de uma capacidade para a prática de educar. (BRANCA DE 

NEVE) 
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O professor precisa dominar determinados assuntos a fim de oferecer o 

melhor para seus alunos. (JOÃO) 

 

O saber diz respeito aos conhecimentos teóricos assimilados na formação 

inicial que são necessários à prática educativa. (PIPINHO) 

 

[...]Cultura, porque a prática educativa é, inicialmente, parte de uma 

construção cultural[...]e porque através dela pode-se descobrir como saber 

lidar com o diferente de forma qualidade, compreendendo a diversidade. 

(SOFIA E BORBOLETA) 

 

A didática, porque aprender como planejar e programar atividades, obter 

metas de ensino-aprendizagem é de real importância para qualquer 

professor. [...] sem a didática não se tem um bom retorno na prática 

educativa. (AFRODITE E BIA) 

 

A palavra “experiência” nos aponta para uma outra fonte de conhecimentos, a qual os 

licenciandos vivenciam e, a partir desse ponto imaginam um tipo de professor ideal. Uma 

aspiração durante a experiência escolar anterior à chegada a academia. Esses conhecimentos, 

de acordo com Tardif (2013) advindos de muitas experiências, são incorporados às práticas 

“individual ou coletiva sob a forma de habitus e de habilidades de saber-fazer e de saber-ser” 

(p.39). Na natureza desse pensamento podemos também enxergar o papel singular das 

representações sociais, pois como nos diz Dotta (2006) noutro capítulo desse trabalho, elas 

interferem em processos múltiplos, da compreensão à difusão de conhecimentos, como no 

desenvolvimento individual e coletivo, mexendo e estabelecendo nas/as identidades pessoais e 

sociais. 

Sobre o assunto, Bromélia, João e Verônica outros participantes reforçam a relevância 

da experiência enquanto saber para a prática educativa: 

 

Acredito que a experiência seja de grande valia para uma prática eficaz. 

Aqui me refiro a uma experiência sempre em desenvolvimento e não como 

algo congelado e tradicional. (BROMÉLIA) 

 

Um educador é verdadeiramente qualificado na medida em que tem 

experiência prática com a sala de aula. (JOÃO) 

 

A experiência é uma excelente fonte de aprendizagem. (VERÔNICA) 

 

As palavras “mediação”, “interação”, “dinamicidade”, “ação” e “reflexão” aparecem 

como decorrentes desse processo formativo inicial. Às vezes, provenientes de apreensões 

teóricas, bem como concepções, correntes e vertentes que tratam da psicologia do 

desenvolvimento, do processo de ensino-aprendizagem sob um olhar ora construtivista, ora 
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interacionista, ora regado por uma perspectiva dialógica, da ação-reflexão-ação14 do processo 

de ensino. Vejamos as falas que poderão corroborar a hipótese acima. 

 

Através do processo de mediação, o professor irá construir o conhecimento 

junto com seus alunos. (JOÃO B.) 

 

Mediação, porque a prática educativa vem para ajudar o aluno no processo. 

(CACAU) 

 

Para que haja uma prática de qualidade, o professor precisa mediar o 

conhecimento. Portanto, faz-se necessário a existência de interação entre 

professor e aluno. (SOFIA) 

 

Dinamicidade, porque aprender brincando é mais fácil, divertido, atrativo. 

(FABY) 

 

A prática educativa é reflexão, pois só a partir dela é que se pode avaliar os 

sucessos e insucessos da prática pedagógica. (LARA).  

 

Refletir sobre o planejamento e sua aplicação para uma readequação é 

preciso. (MEG) 

 

Já o termo “ação” nesse contexto de saberes nos concede um único sentido de leitura, 

o qual expressa a ideia de ativismo, realização de um fazer em contexto específico, com 

duração e limites determinados pelo professor. Todavia, esse fazer é situado, pautado na 

reflexão acerca do conhecimento a ser propiciador e a respeito do impacto do seu agir sobre o 

contexto, no indivíduo. Como nos diz Dindinho e Deusa (participantes) “a prática educativa é 

“ação” do professor/educador, a fim de compreender como se dão as formas de aprendizagens 

individuais” e “ação, porque o professor deverá aplicar teorias”. Ademais, “é ação”, porque o 

professor deverá pensar as implicações pedagógicas para uma determinada situação de 

aprendizagem”, Educadora (participante da pesquisa).   

No tocante a prática educativa sob uma ótica “dialógica” nas declarações dos 

pesquisados, constatamos a defesa de uma relação ética e dialógica sob única leitura, na qual 

“professor e aluno possuem vozes, ambos são sujeitos no processo” Dandita (participante da 

pesquisa). A prática educativa dialógica nos leva ao princípio de Freire (2005, p. 78), “a 

exigência da superação da contradição educador x educando”. Almejando ultrapassar àquela 

perspectiva de ensino bancário em que há a predominância de relações verticais no âmbito 

educativo, bem como, na superioridade do professor para com o aluno ou ainda, 

conhecimento científico sobre o popular, cultural. 

                                                           
14 Essas palavras podem nos servir de indícios de que há uma base formativa marcada pelas ideias de expoentes 

como: Piaget, Vygotsky e Paulo Freire. 
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Agora, as palavras “pesquisa” e “estudo” nos apontam para o caminho de busca pela 

aquisição e apropriação do conhecimento daquele que almeja trabalhar de maneira 

comprometida com o ato de ensinar. Durante a formação acadêmica, experiências na docência 

levam os licenciandos a compreenderem que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino” (FREIRE, 2006, p. 29). Mas, para que esse ensino seja de qualidade, conforme ainda 

Freire (2006) esses que fazeres deverão se encontrar um no corpo do outro, ou seja, são 

indissociáveis. Portanto, estudar e pesquisar deverão fazer parte dos professores que buscam, 

questionam e indagam a realidade para se chegar ao conhecimento, pois como nos diz Rosa 

(1994, p. 436) “mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”.  

Em continuidade, frisamos o alerta de Demo (2005) que anuncia “[...] enquanto o 

Primeiro Mundo pesquisa, o Terceiro dá aula” (p. 31). Transformar essa realidade para outra 

visão é imprescindível, pois ao pesquisar o professor torna-se emancipado, capaz de produzir 

conhecimento, tornando-o significativo para o processo de aprendizagem, não apenas 

reproduzir segundo interesses da elite. Conforme o exposto, o profissional docente precisa 

colocar a pesquisa como atitude cotidiana, Demo (2002).  

Por meio do estudo constante e da pesquisa, o professor segundo Freire (2006) será 

capaz de perceber aquilo que é significativo para o aluno e seu contexto, ademais o favorece 

em conhecimentos, promovendo a criatividade, de modo que estimula a autonomia, tornando 

o sujeito (professor) situado e atualizado em relação às novidades que surgem no âmbito 

educativo, possibilitando de certa maneira a apreensão dessas novas realidades. Em 

concordância às ideias de Demo (2002, 2005) e Freire (2006) sobre o assunto, temos as visões 

dos nossos participantes: 

 

A pesquisa, primeiramente, porque é ela que determina o que, como e por 

que a prática será feita de um jeito e não de outro. (ELIZA) 

 

Para uma efetiva prática educativa, compreendo a pesquisa como ponto de 

partida. Investigar, não apenas os contextos socioculturais, mas também as 

teorias que respaldam as práticas discentes. (DIN-DIN) 

 

Para se obter êxito em sua prática educativa, o indivíduo precisa pesquisa, 

estudar o objeto para estar seguro na transmissão dos conteúdos. (MARA) 

 

O educador deve estar em constante pesquisa, para que sua prática tenha 

saberes basilares relevantes e os aflorem da melhor maneira possível. 

(KARLA) 
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No tocante a esse campo, percebemos que o fazer docente é heterogêneo, um 

amálgama de conhecimentos que configuram a formação do ser professor, do tornar-se 

professor (a). Sobre o assunto, Borges (2004, p. 260) expõe que “os professores não se 

apoiam em um saber para ensinar, mas em vários”. Ou seja, o professor possui conhecimentos 

não só aqueles já produzidos que ele transmite, mas também, os demais que integram sua 

prática e com os quais ele estabelece diferentes relações, Borges (1998). Para obtenção 

desses, a pesquisa se coloca como instrumento singular para assimilar esses saberes e para 

conhecer a realidade, Demo (2002). 

Verificamos nas falas apresentadas e nos elementos que compõem essa rede de 

sentidos que há a necessidade de nos prendermos a algo ou nos ancorarmos em algum 

elemento para compreender e lidar com o mundo a nossa volta. No que concerne nosso 

trabalho, observamos que os saberes docentes se apresentam como objetos nos quais os 

discentes em Pedagogia recorrem para compreender e lidar com o fenômeno educativo, 

Jodelet (2001). 

O fato é que vivemos imersos em realidades diversas, as quais estão repletas de fatos e 

acontecimentos que requerem de cada um, uma maneira de lidar com ela e compartilhá-la, 

seja de forma harmônica ou conflituosa precisamos compreendê-la, para que em seguida, 

possamos agir sobre ou conviver com essa realidade. Dessa forma é que Jodelet (2001) 

ressalta o porquê de construirmos as representações sociais, para compreender e definir a 

realidade diária e tomarmos decisões frente a ela. 

Abric (1998) tratando acerca do sentido de uma representação social na elaboração da 

realidade, ressalta que “[...] ela é ao mesmo tempo, o produto e o processo de uma atividade 

mental, através da qual o indivíduo ou um grupo reconstitui a realidade com a qual ele se 

confronta e para qual ele atribui um significado específico” (p. 28). O pensamento do autor 

nos revela que os licenciandos para constituir a realidade do ensino ou de sua prática 

pedagógica recorre, por meio da atividade cognitiva, ao arcabouço teórico construído ao 

longo do tempo para representar a prática educativa. 

O terceiro campo diz respeito aos aspectos afetivo-emocionais que atravessam a 

relação do docente com o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. As palavras 

estabelecidas nos apontam para os sentimentos dos atores envolvidos no processo educativo, 

vivenciado no âmbito de sala de aula, tanto em nível individual, como “amor”, “vocação”, 

“Dedicação”, “paciência”, “responsabilidade”, “sensibilidade”, “doação”, “prazer” e 

“cuidado”, como àqueles que determinam e perpassam as relações interpessoais no espaço 
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educativo, bem como, as vivenciadas entre professor e aluno, “compreensão”, “troca”, 

“respeito” e “ação”. 

A palavra “amor” é o sentimento base envolvido nessa profissão e é através de sua 

intensidade que os demais sentimentos poderão fluir, ora concomitante ora de modo 

secundário. Porque como nos diz Marina (participante da pesquisa) “Não dá para fazer algo 

bem feitose você não ama o que faz”. Ademais, “o amor nutre nossas escolhas, portanto, se eu 

amar aquilo que faço com “respeito” a prática educativa, irei ter “responsabilidade” e usar 

“ações” coerentes para um bom desempenho do meu alunado” (Eliza outra participante). 

Diante dessas falas, constatamos que o “amor” é o agente que estimula e impulsiona o 

professor para lidar com a dinamicidade e complexidade do ofício. Confirmando o enunciado, 

Boneca (participante) coloca que “O amor pela prática educativa é essencial para que se possa 

fazer um excelente trabalho”.  

A expressão “vocação” nos aponta para ideia de predisposição do sujeito em ser 

professor, como se ele tivesse nascido com aptidões, competências e habilidades inatas para o 

exercício, um dom para o magistério. Conforme o pensamento de Karla (participante) o 

sujeito é vocacionado a desempenhar essa função: “para exercer uma prática educativa com 

um desenvolvimento significativo é preciso que o indivíduo tenha vocação, ou seja, sinta 

“amor” e “prazer” com o que faz”. 

Complementares à essa visão vocação dada ao fazer docente, temos os termos 

“doação”, “cuidado”, “paciência”, “dedicação”, “sensibilidade” e “prazer” que lembram um 

fazer desprendido totalmente do interesse. Essas palavras, numa primeira leitura de certa 

maneira, nos lembram atributos de um professor tracejado por uma perspectiva sacerdotal e 

missionária, marcadamente pelo viés tradicional da prática pedagógica. Na verdade, essas nos 

colocam à vista uma ideia de docência como doação; entrega de si (professor) em prol da/para 

a realização do outro, alunado. Corroborando a declaração, Cunha (2008, p. 63) acrescenta 

“[...] a prática pedagógica para afetar o aprendente deve ser acompanhada por uma atitude 

vicária do professor”. 

Nos discursos abaixo poderemos evidenciar que quando se ama o que se faz, seja por 

vocação, sacerdócio ou não, tornamo-nos mais cuidadosos, dedicados e sensíveis ao exercício 

do magistério, buscando fazê-lo de forma prazerosa para levar o educando a dar saltos na vida 

formativa. 

 

Para exercer uma prática educativa com um desenvolvimento significativo é 

preciso que o indivíduo tenha vocação, sinta amor e prazer. (KARLA) 
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Uma prática educativa prazerosa torna-se mais fácil de ser compreendida. 

Quando o educador sente prazer no que faz em sua prática, o educando sente 

prazer em aprender. (KAROL) 

 

A paciência, na prática docente, insere-se como uma ferramenta. (LETRAS)  

 

Prazer, porque é preciso ter o desejo, a iniciativa, a dedicação na prática 

educativa para se obter resultados esperados, a aprendizagem[...]. 

(MARINA)  

 

O prazer, pois tudo que fazemos com alegria e vontade sempre nos levarão a 

alcançar nos objetivos. (MAGA) 

 

A sensibilidade para perceber o outro e me colocar no lugar do mesmo. 

(TELIENE) 

 

Doação, porque na prática educativa o docente deve doar-se no momento de 

repassar os saberes, de modo que a aprendizagem dos alunos aconteça de 

forma significativa. (EVA) 

 

Em relação as questões que envolvem sentimentos e emoções no processo ensino-

aprendizagem, coadunamos com Cunha (2008, p.51) quando este sinaliza que “Em qualquer 

circunstância, o primeiro caminho para a conquista da atenção do aprendiz é o afeto. Ele é o 

meio facilitador para educação [...]”. 

No que tange a sentimentos associados às relações interpessoais concernentes à prática 

educativa, contamos com os vocábulos “compreensão”, “respeito” e “troca”. Esses termos nos 

fornecem traços de um trabalho realizado na perspectiva do compartilhar e coletivismo, de 

compreensão e respeito por todos os envolvidos num processo de troca e assistência bilateral 

desempenhados no interior do espaço educativo. Essa afirmativa pode ser constatada pelas 

expressões: 

 

Faz-se necessário que o educador tenha compreensão dos fatos, das 

realidades e pessoas para os quais serão propiciadas as possíveis práticas. 

(JOSÉ) 

 

A prática educativa é compreensão, pois refere-se ao bem-estar dos sujeitos, 

formador e formado. (PIPINHO). 

 

O Respeito na prática educativa no sentido de manter as relações de forma 

significativas. [...]se não existir respeito comigo mesmo docente e com o 

aluno, será uma prática inútil”. (PEQUENA E TELIENE) 

 

A prática educativa é troca, pois proporciona tanto para educadores como 

para educandos, a oportunidade, à medida que é vivência de aprender. 

(LARA) 

 



103 
 

 
 

A prática educativa é formadora de sujeitos, podendo ocorrer de forma 

positiva ou negativa em cada envolvido; tal prática deve estar aberta para 

troca de conhecimentos entre docente e o aluno. (BORBOLETA) 

 

O termo “Respeito” nesse contexto lembra-nos o que Freire (2006, p.59) coloca, no 

sentido de “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético”. Essa 

compreensão de respeito enquanto saber ético, exige, sobretudo do professor uma prática em 

tudo coerente. Uma prática guiada por esse sentimento proporcionará vivências e atividades 

de cunhagem compreensiva e formativa que culminem na oportunidade do alunado aprender. 

A corrente de sentidos apresentada neste campo semântico nos lembra Abric (1998, p. 

28), quando este diz que “a representação é um guia para a ação, ela orienta as ações e as 

relações sociais”. De fato, os sentimentos e as emoções, se apresentam como dimensões da 

representação social a respeito da prática educativa. Pois, o que os licenciandos corporificam 

em suas declarações estão carregadas de sentimentos e, esses os orientam na forma como 

lidam com as relações e expressam a realidade.  

Na verdade, em qualquer situação, buscamos algo em que possamos segurar, neste 

caso de querer transfigurar a prática educativa não é diferente. Os sujeitos se sustentam nos 

sentimentos e nas emoções para comunicar e materializar a representação que eles 

construíram a respeito da prática docente. Para eles, aquele que exerce este fazer é movido por 

questões internas que se apresentam para além do campo intelectual. 

O Campo 4 refere-se ao enfoque social e valorativo alusivo à prática pedagógica 

que apresenta os traços que a encorajam e fortalecem-na tanto por uma inspiração individual 

motivadora de lutas como pela realidade vivida pelos sujeitos, como essa realidade tem-na 

projetado. Podemos, porventura, apontar para uma dimensão emergente que tem seus 

resquícios de renascimento já na década de 1930, com a divulgação do Manifesto dos 

Pioneiros que perspectivaram o exercício da educação de forma geral, enquanto função social 

e que ganha eminência pós década de 1980.  

Em se tratando dos termos que dão sentido ao campo semântico admitimos 

“essencial”, “política”, “social”, “compromisso”, “educação”, “transformação”, “docência” 

“trabalho”, “incentivo” e “práxis”.  A palavra “essencial” nos reporta ora à visão reflexiva que 

o professor tem do seu “trabalho” e o papel dele para sua formação profissional, isto é, do 

impacto do seu fazer nas experiências e vivências realizadas pelos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem no contexto de sala de aula ou exterior a ela, ora pela 

opressão e responsabilidade que a sociedade deposita à “docência”, como se ela por si, 

pudesse salvar a “educação” brasileira atual da maioria dos problemas a ela subjacentes.  
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Na leitura realizada sobre as falas dos nossos participantes, evidenciamos que a prática 

educativa é essencial no sentido de “colocar em execução o apreendido teoricamente” (Maga 

participante). Ademais, “É essencial para a formação do educando, para o desenvolvimento 

crítico das teorias trabalhadas em sala de aula com os discentes e, sem ela é impossível 

enxergar resultados positivos para a educação” (Maria Flor participante).  

Além de tudo isto, a prática docente é necessária no sentido de que “ a sala de aula é 

um espaço que causa impactos diversos à primeira vista, portanto, quanto mais acesso a tiver, 

mais valor será atribuído e agregado à formação” (Rute outra participante). A prática 

educativa é fundamental devido ser um dos campos formadores da constituição identitária 

docente do licenciando ou, ainda, seja por se tratar de um espaço de descoberta de saberes 

inerentes à profissão, bem como, propício para o docente em formação inicial reinventar os 

saberes pedagógicos a partir da prática social de educação em cada realidade considerada. 

A relevância que os licenciandos dão ao seu fazer, leva consigo os termos “social” e 

“política”, uma vez que as falas demonstram um fazer situado e marcado pelo coletivismo, já 

que envolve no processo formador o discente, o contexto e a ação determinada por teorias, 

discursos e ideologias. Desse modo, a ação docente não é neutra, por isso, talvez política e, 

mais, pelo fato de que a organização, a caracterização do ensino e da própria ação pedagógica 

tem por trás um modelo político e social dito como aceitável socialmente. Possivelmente, 

“social” e “política”, pelo fato de que “a atuação política implica o envolvimento dos 

educadores nos movimentos sociais e organizações sindicais [...] nas lutas organizadas em 

defesa da escola unitária, democrática e gratuita”, como nos aponta Libâneo (1999, p.37).  

Compreendemos “Política” conforme Freire (2006) pontua: “Ninguém pode estar no 

mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra” [...] “A acomodação é apenas 

caminho para inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na realidade” (p.77). Assim 

sendo, inferimos que toda ação educativa é uma forma de intervenção no mundo, logo, a 

prática educativa do pedagogo é uma maneira de se colocar como sujeitos de ocorrências, que 

intervém no mundo, enquanto sujeito da história. Outra forma, seria quando “o professor se 

posiciona consciente [...] por melhores condições de vida e trabalho” (LIBÂNEO, 1999, 

p.48). 

Demo (2001, p.17) a respeito da dimensão política do homem assinala que “O homem 

político é aquele que tem consciência histórica, sabe dos problemas e busca soluções. Não 

aceita ser objeto. Quer comandar seu próprio destino”. Ademais, “a política seria uma 

maneira de lançarmos luz sobre essas teias invisíveis que nos dominam e tentarmos controla-



105 
 

 
 

las” (CORTELA, REBEIRO, p. 9, 2011). Noutro momento, os autores acrescentam que só é 

livre àquele que se envolve na vida coletiva, social e pública (p.7). 

Acreditamos que durante a formação inicial o graduando possa construir essa 

perspectiva sócio-política da prática educativa. Observamos essa visão com as declarações de 

Maria e Hermione pedagogas em formação inicial: 

 

A prática educativa ideal é aquela que se preocupa na formação do 

indivíduo, a fim de oferecê-lo uma formação que o faça atuante em 

sociedade como trabalhador, estudante e cidadão. (MARIA 1) 

 

A prática educativa antes de qualquer coisa é um ato/ação política, pois 

requer uma decisão, um porquê que rege a maneira de agir de uma forma e 

não de outra. (HERMIONE) 

 

As declarações, de fato, nos dão indícios de uma figura de professor aberta e ciente de 

suas funções sociais. Na verdade, apesar de ser uma dimensão nova, no sentido de sua 

efetivação e concretização no dia a dia das vivências de sala de aula e nos discursos 

partilhados por essa categoria. Constatamos a íntima relação com a proposta de formação, 

adotada em 2010 pelo CONSEPE da UFRN, em 18 de agosto de 2009, mediante a resolução 

de nº. 139, a qual perspectivou “adequar as reformulações curriculares às exigências sócio-

políticas de formação do pedagogo” (p.16), a fim de lhes “possibilitar uma visão global do 

fenômeno educativo, bem como o desenvolvimento de capacidades diversificadas e mais 

abrangentes para atuação/intervenção nos diversos contextos educacionais” (UFRN, 2009, p. 

19). Efetivamente, presenciamos um discurso implicado na construção de conhecimentos que 

de certa forma são coerentes com o cenário de transformações sociais e com as novas 

demandas socioeducativas.  

Nesse ensejo, temos a palavra “compromisso” que nos passa a ideia de “docência” 

engajada e empenhada a solucionar as questões problemas que atravessam a “educação” e o 

ambiente escolar. Na realidade, a leitura do termo “compromisso” é no sentido de que exercer 

a arte de ensinar, requer muito mais do que conhecimentos, competências e habilidades, 

principalmente, se estiver envolvida na formação do sujeito enquanto cidadão. Por esse 

motivo, o professor deverá executar seu “trabalho” e vivenciá-lo com responsabilidade e, um 

pouco de emoção e “incentivo”, pois assim, “estará priorizando o melhor para cada momento 

e contexto”, Teliene outra participante. Ademais,  

 

[...] compromisso com o aluno, com seu ambiente de trabalho e com a 

comunidade para o qual você (professor) direciona. (JOÃO)  
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O compromisso possibilitará a prática educativa ser otimizada. (LARA) 

A prática educativa em primeiro lugar deve ser encarada como compromisso 

do professor com a realidade do aluno e da escola. (BELLMARIS) 

 

Incentivo, na lógica de que na minha prática comprometida como meu aluno, 

devo direcioná-lo ao alcance de seus objetivos. (MARIA 1) 

 

Incentivo, como método de minha prática a fim de estimular a criatividade e 

liberdade do meu aluno. (VALENTINA) 

 

Sobre o tema compromisso, Libâneo (1999, p. 47) coloca que “o trabalho docente 

constitui o exercício profissional do professor e este é o seu primeiro compromisso com a 

sociedade”.  O compromisso está também em sua responsabilidade de 

 

[...] preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes na 

família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e política. É 

uma atividade fundamentalmente social, porque contribui para a formação 

cultural e científica do povo, tarefa indispensável para outras conquistas [...] 

o sinal mais indicativo da responsabilidade profissional do professor é seu 

permanente empenho na instrução e educação dos alunos, dirigindo o ensino 

e as atividades de estudo de modo que estes dominem os conhecimentos 

básicos e as habilidades, e desenvolvam suas forças, capacidades físicas e 

intelectuais, tendo em vista equipá-los para enfrentar os desafios da vida 

prática no trabalho e nas lutas sociais pela democratização da sociedade”. 

(LIBÂNEO,1999, p. 47) 

 

Noutro ponto, o autor ainda acrescenta acerca do tema que “o ensino é uma tarefa real, 

concreta, que expressa o compromisso social e político do professor [...]” (p. 38). O 

compromisso ético-político do professor “[...] é uma tomada de posição frente aos interesses 

sociais em jogo na sociedade” (LIBÂNEO, 1999, p. 48). 

As palavras “práxis” e “transformação” aparecem como prolongamento ou propósito 

de uma prática pedagógica alicerçada no “compromisso”. A “práxis” é entendida na dimensão 

do fazer pedagógico que se apresenta comprometido na ação-reflexão. Em sintonia, 

lembramos da fala de Ozildo (participante), pois para ele “práxis” “relaciona teoria e prática 

as atividades que deverão ser realizadas conforme sujeitos envolvidos e realidade”. 

Destacamos a correspondência do pensamento de Ozildo com Pimenta (2012) quando essa 

autora expõe que “práxis” é a inseparabilidade entre teoria e prática; é a relação e dependência 

de uma para com a outra. Pois “a prática não fala de si mesma, exige uma relação teórica com 

ela” (p. 107). 

Já a palavra “transformação” traz consigo a visão de uma prática pedagógica que gera 

“possibilidade de mudança e inovação” Otto (participante), pois “se não houve transformação 



107 
 

 
 

de realidade e de pensamento, a prática educativa não terá sentido” (Maria 2). A ação 

educativa transformadora é aquela que enxerga o professor e o aluno como sujeitos da história 

e não determinação dela. É na possibilidade de estudar e interpretar esse mundo que se 

encontrará os mecanismos para intervir, mudar discursos e visões deterministas para subjugar, 

oprimir e discriminar àqueles com cosmovisões diferentes. Assim, colocamo-nos como atores 

dessa trama chamada mundo, quando dentro “[...] da cultura, da política, constato não para me 

adaptar mas para mudar” (FREIRE, 2006, p.77).  

O termo “transformação” na ação docente lembra a ideia de ruptura da “curiosidade 

ingênua para criticidade” (FREIRE, 2006, p.31), uma atitude de mudança e, para mudar 

algumas atitudes e ações inadequadas efetuadas no contexto educativo, por ações pedagógicas 

despreparadas e sem alicerce algum, tenho, primeiramente, que me portar como Sacristán e 

Pérez Gomes (1998) ressaltam: só podemos transformar ou mudar o ensino, por meio da 

compreensão crítica que se tem sobre ele. 

Os elementos que compõem essa rede de sentidos nos revelam que há uma 

representação social acerca da prática docente em processo de edificação, a qual pode ter suas 

implicações constitutivas nas vivências ocorrida no campo da formação inicial. Percebemos, 

na verdade, que esses elementos de teor mais político e social têm fluído em virtude das novas 

formas de pensar e estruturar a formação inicial advindas do processo de mudanças e 

transformações que o momento sociopolítico tem suscitado.  

Essa perspectiva nos leva para o pensamento de Gilly (2001, p. 321), que enfatiza o 

poder que o campo educacional tem no processo de elaboração e evolução da representação, 

para ele esse contexto é privilegiado para observarmos “[...] como as representações sociais se 

constroem, evoluem e se transformam no interior de grupos sociais e para elucidar o papel 

dessas construções nas relações desses grupos com o objeto de sua representação”. 

No campo 5 estão cooptadas as habilidades e práticas daquele que pretende exercer à 

docência enquanto profissão, de acordo com os sujeitos pesquisados essas funções e 

habilidades são imprescindíveis: “conhecer”, “educar”, “construir”, “orientar” e “aplicar”. 

Esses termos nos apontam que o papel de professor hoje, não se esgota no ato de ensinar, ao 

contrário, esse fazer herdou outras especificidades, das quais o professor possa valer-se para 

levar o alunado a pensar, a problematizar, a questionar e apreender a realidade, de forma que 

seja capaz, de fato, “construir” teorias próprias, ou seja, alcancem o conhecimento. 

Para tanto, o “conhecer” é peça fundamental para alcançar tamanha determinação. No 

nosso contexto a expressão nos concede o sentido para duas leituras interpretativas. Primeiro, 
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evidencia a ideia de percepção sobre o contexto para qual serão ministradas as atividades e 

conteúdos, bem como, para que alunos. Por conseguinte, nos remete a visão de domínio sobre 

o conhecimento que será trabalhado, em relação ao qual o docente deverá dispor. Como nos 

lembram: 

 

Acredito que para uma boa prática educativa é extremamente necessário o 

conhecer sobre o que ela é e sobre o que se pretende ensinar para que possa 

haver aprendizagem. (CURUJA) 

 

Prática educativa é conhecer tanto teorias como o cotidiano que será 

executado o ato de educar. (BRANCA) 

 

Prática educativa implica conhecer as especificidades do meu aluno. 

(ANDORINHA) 

 

Para ensinar, tem que conhecer e dominar saberes. (VERÔNICA) 

 

Em decorrência da ação de procurar “conhecer”, de ter propriedade sobre os aspectos 

que envolvem o ensino e o conhecimento a ser trabalhado com o alunado, surge, 

possivelmente, outra habilidade a ser desempenhada, “aplicar”. A compreensão do termo 

pelos sujeitos envolvidos na pesquisa é de que após o docente se apropriar da teoria, ele tem 

que encontrar formas de aplicá-la à realidade. Como nos aponta Amiguinho (participante), “o 

professor deverá elaborar uma técnica para a aplicação do conhecimento obtido anteriormente 

(teoria) para desenvolvimento na prática”. 

Já a palavra “educar”, segundo as expressões dos nossos colaboradores, apresenta-se 

com duas compreensões que ora remete para uma competência do professor a um 

determinado nível específico de ensino, ora para uma responsabilidade social do fazer 

docente, ou seja, “o educar na prática pedagógica vai além do trabalho em sala de aula, entra 

no âmbito social” (participante Flor do Dia). De outro modo “o educar na prática educativa é 

a essência para ensinarmos o indivíduo a ser alguém na vida” (Alice outra participante).  

A outra leitura do “educar”, na realidade, oferece-nos conceitos de uma concepção de 

educação particular, que apresenta uma postura de professor correlacionada a um dos campos 

específicos de atuação, no caso, a educação infantil. Como nos anuncia Elisângela 

(participante) “toda criança precisa de educação, ser formada. Para tanto, ela necessita ser 

ouvida, compreendida e cuidada”.  

Evidenciamos na declaração de Elisângela (participante) simetrias ao que está posto 

no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI), pois nesse documento o 

“educar” significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 
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orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 

capacidades infantis de relação interpessoal e de ser e estar com os outros em uma atitude 

básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais 

amplos da realidade social e cultural (1998, p. 24). 

Nesse processo de educar, o professor e o alunos são protagonistas na construção do 

conhecimento. O “construir” é na perspectiva de que esses sujeitos dispõem de habilidades e 

competências que os levam a conceber, produzir, criar e reconstruir saberes. Logo, o 

“construir” na prática educativa conforme Rosa refere-se a “ elaboração e construção de 

conhecimentos entre professor e aluno”. Ademais, “a construção de saberes é algo que deve 

ser feita coletivamente no ato de educar” (Meg outra participante). As afirmativas nos 

revelam uma perspectiva progressista da prática docente, uma vez que consideram a troca e o 

diálogo de saberes, na qual “o professor junto ao aluno constrói o aprendizado, tanto em si 

quanto no aluno, em uma relação de reciprocidade” (Din-Din). À vista dessas enunciações, 

vemos aos poucos desvanecer posturas inapropriadas com cunho de superioridade e 

autoritarismo empregadas no ambiente de sala de aula durante o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Nos últimos tempos em decorrência do processo de globalização em intensificar as 

relações econômicas, comerciais e culturais, conferiram à escola, o professor e ao aluno novos 

atributos, bem como, novas visões e representações foram construídas do que venha a ser 

professor e aluno. Ainda, em razão disso, a docência recebeu outras incumbências e, o 

professor foi sendo compelido a desempenhar outras funções para atender as novas demandas 

sociais.  

O formado deixava o universo acadêmico acreditando que iria desempenhar apenas a 

prática do ensino, contudo, ao chegar no contexto de sala de aula, implicado na própria 

realidade da educação do país vai sendo levado a desempenhar outras funções para quais não 

foi instruído. Somos conscientes de que este pressuposto se reafirma devido “o processo 

educativo, onde quer que se dê, é sempre contextualizado social e politicamente; há uma 

subordinação à sociedade que lhe faz exigências, determina objetivos e lhe provê condições e 

meios de ação” (LIBÂNEO, 1999, p. 18). Por consequência, o trabalho docente tem suas 

finalidades subordinadas “à estrutura e dinâmica das relações entre as classes sociais, ou seja, 

são socialmente determinadas” (p. 18). 

É nesse âmbito que se insere a palavra “orientar”, função que na prática educativa o 

professor deverá desempenhar. Demo (2007) nos lembra que o orientar no universo da prática 
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docente “não é tomar o aluno no colo e fazer por ele o que ele deveria fazer. Nem repelir o 

aluno para que se vire sozinho” (p. 94). 

A leitura do termo não confere a ideia de guia do processo de ensino, na verdade, 

apresenta-se como uma obrigação de responsabilidade social que o educador deverá realizar. 

Chamamos a atenção nas declarações a seguir, pois evidenciamos uma sobrecarga que deveria 

ser efetuada pela partilha entre professor e família ou pela própria família. Vejamos: 

 

Orientar, porque deve-se mostrar o caminho correto. (ANA) 

 

Orientar para que conheça e preserve, ou até, avance nos saberes 

democráticos de uma sociedade, respeitando os direitos humanos, a 

igualdade, integralidade e hombridade. (JOÃO 1) 

 

Orientar o aprendiz em diversos aspectos, tanto para vida escolar, quanto 

para vida social. (RICARDO) 

 

Os conteúdos representacionais que estruturam esse campo, nos remetem para o 

processo de objetivação, conceito apresentado no (capítulo 2, subponto 2.1) deste trabalho. 

Pois, neste ensejo os licenciandos já evidenciam aquilo que se encontrava no campo da 

abstração, ou seja, já está concreto para eles que o (a) professor (a) é aquele que desenvolve a 

arte de ensinar e, sob ele incide essas variedades de atribuições. Observamos que o conceito 

sobre o objeto da prática educativa foi transformado em imagem, o que se apresentava no 

campo da ideia se materializou no fazer docente, ou seja, aquilo que se encontrava 

naturalmente sem corpo e vazio, ainda em processo de enraizamento, aqui, neste campo se 

revelou com substância, Moscovici (2003). Para compreendermos melhor esse processo 

constitutivo da representação, nos ancoramos na concepção de Nóbrega (2001), em que 

objetivar “[...] consiste em materializar as abstrações, corporificar os pensamentos, tornar 

físico e visível o impalpável, enfim, transformar em objeto o que é representado” (p. 73). 

O campo 6, diz respeito aos elementos constitutivos da prática educativa. Embora, 

apresente-se menor em relação às palavras compiladas, tem íntima relação com os demais 

solos semânticos, uma vez que trata das relações vivenciadas pelos agentes envoltos no 

processo educativo e o cenário no qual essas ocorrem, a escola e a sala de aula. Os termos 

revelam uma correlação com os demais objetos compositores das outras categorias. (Ver 

tabela 1) 

Os nossos participantes ao pensarem sobre a prática educativa, apresentam-na 

fundamentada na ideia de ação educativa realizada no âmbito escolar, fecundada mediante 
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relação profícua entre professor e aluno no contexto de sala de aula. O termo “escola” traz a 

ideia de instituição provedora de aprendizagens, na qual ocorrem as relações entre 

professor/aluno/conhecimento, dinâmicas de atividades e as ações conjuntas desses de forma 

consciente e ativa para construção e apropriação do conhecimento, bem como, dos conteúdos 

trabalhados. A escola, se assim podemos considerá-la, é um espaço, sobretudo, propício e 

singular, competente para desenvolver, aperfeiçoar e elevar o indivíduo intelectual e 

culturalmente. Segundo Cortella (1998), a escola é o espaço propício para ensinar o 

conhecimento sistematizado, àquele fruto da convenção.  

  Conforme Rodrigues (1997), essa palavra em seu sentido literal tem a incumbência e 

funcionalidade de preparar e elevar o indivíduo ao domínio de instrumentos culturais, 

intelectuais, profissionais e políticos. Já para Perrenoud (2000), a escola se apresenta como 

um lugar, no qual o educando tem direito a análise, ensaios e erros, onde coloca suas dúvidas, 

expõe seus raciocínios e toma consciência de como se aprende. 

Em ligação à palavra “escola” emergem as de “professor” e “aluno”, componentes 

desse ambiente de educação moderna e institucionalizada. O vocábulo “professor” traz 

indícios sobre alguém que precisa “estar em constante aperfeiçoamento e atualização do 

conhecimento e de suas práticas, pois assim, saberá selecionar melhor suas técnicas e 

suportes” (Luca participante). Ademais, para Eva outra participante, “o professor irá mediar e 

repassar os conhecimentos para o aluno, de forma que ele se aproprie. Para tanto, deverá doar-

se a esse fazer”. 

O professor deve se colocar como ponte entre o aluno e o conhecimento, que por meio 

de sua mediação o aluno seja instigado a questionar criticamente a realidade e se coloque 

como sujeitos de sua própria aprendizagem. Como nos destaca Libâneo (1999, p. 88),  

 

O trabalho docente é atividade que dá unidade ao binômio ensino-

aprendizagem, pelo processo de transmissão-assimilação ativa de 

conhecimentos, realizando a tarefa de mediação na relação cognitiva entre o 

aluno e as matérias de estudo. 

 

Já Demo (2005) realça que o professor é aquele que cuida da aprendizagem do aluno 

de forma dedicada e comprometida, com habilidade sensível e o uso de suportes passíveis à 

renovação. De fato, o professor é aquele que intervém e atua de maneira relevante nessa rede 

viva de troca de significados, sentimentos e atuações que requer dele uma postura e atitude 

heurística, que busca todas as chaves que caracterizam a sala de aula, o cotidiano escolar, 

Sacristán e Pérez Gómes (1998). Ou seja, o professor deve se apresentar como ator no 
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processo de ensino-aprendizagem. Porém, não como alguém que está encenando uma 

personagem, mas, de fato, alguém que se coloca no lugar do personagem, um sujeito ativo, 

agente, capaz de mesclar a objetividade da personagem com sua subjetividade, ou seja, não há 

da sua parte neutralidade no processo do ensinar, há sim inclusão. Pois,  

 

[...] um professor de profissão não é somente alguém que aplica 

conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente determinado 

por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo [...] (TARDIF, 

2013, p. 23). 

 

O “aluno” representa toda a essência do fenômeno educativo, sem ele não existiria 

professor, tampouco o que chamamos de escola, ou seja, há uma dependência de existência 

daqueles elementos da prática educativa para com este, “aluno”. Consoante a Freire (2006, p. 

69), podemos corroborar a afirmativa, pois “toda prática educativa demanda a existência de 

sujeitos, um, que ensinando, aprende, outro, que aprendendo ensina”. Demo (2007) nos 

relembra que aluno é aquele capaz de desconstruir o conhecimento e reconstruí-lo com mão 

própria, tornando-se nesse processo interminável arquiteto, construtor da própria história. 

Esse sujeito é a peça chave do processo de ensino-aprendizagem, é para ele que são 

selecionadas e planejadas as atividades e ações docentes. Como nos diz Rosa Luxemburgo 

(participante) “sem os alunos não existem a prática educativa, nem investigação de realidade 

e, tampouco organização do trabalho docente”. Assim sendo, 

 

A prática educativa é a ação do professor para com os alunos ou vice-versa. 

(MARIA) 

 

A prática educativa deve sempre ter como ponto de partida o aluno, sua 

realidade e suas expectativas. O professor precisa estar bem preparado para 

este fazer e sempre buscar ir além. A sala de aula é o ponto de partida, é 

onde realmente, o professor comprovará se sua concepção de prática, ensino 

estar sendo efetiva. (LOLA) 

 

Sem sombra de dúvidas, esses elementos convergem para materialização do ato 

educativo, ou seja, escola precisa dentre muitos componentes, de professores e esse, por sua 

vez, precisa de aluno, logo a prática educativa necessita da cooperação de todos os elementos 

para fluir. 

Em busca de comprovarmos a existência de representações sociais sendo partilhadas 

pelos licenciandos da Pedagogia, no contexto da UFRN, acerca da prática educativa é que 

construímos o próximo capítulo desse trabalho. 
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CAPÍTULO 4 - A PRÁTICA EDUCATIVA: DESCORTINANDO O UNIVERSO 

REPRESENTACIONAL DOS LICENCIANDOS 

 

Toda teoria da memória é fundada sobre a 

existência de um tal sujeito e sobre a possibilidade 

que ele tem de se apropriar de certas imagens e 

conservá-las.  

(Jean Paul Sartre) 

 

Neste capítulo, visamos desvelar as falas e os posicionamentos dos participantes 

presentes nas cinco questões dissertativas do questionário semiaberto (Apêndices A e B). 

Nesse procedimento, o grupo organiza suas palavras segundo os seus próprios critérios. 

Conforme anunciado em momentos anteriores desta escrita, as interpretações dos dados são 

resultantes desse procedimento e decorrerá da análise de conteúdo de Bardin (2011), cujo 

resultado levantado encontra-se projetado nas figuras 3 e 4. 

O nosso intuito, nesse trecho é enfatizarmos e reafirmarmos nos temas e categorias 

conteúdos representacionais sobre o fazer docente sendo partilhado pelo grupo. 

 

4.1 O questionário semiestruturado como segundo trajeto de acesso à representação 

social 

 

Além das TALPS como procedimentos de classificação livre e dirigida, aplicamos o 

questionário semiestruturado aos mesmos participantes da técnica anterior com o intuito de 

comprovarmos nossas impressões referente à representação social encontrada. Como produto 

desse material, temos não somente as respostas, mas também, as falas dos sujeitos. 

Declarações advindas da mobilidade cognitiva que entram como caminho utilizado na 

tentativa de organização do próprio pensamento pelos sujeitos mediante ao que se encontrava 

proposto em cada solicitação da técnica. 

Esse fato ocorre bastante, pois somos levados cotidianamente pelas relações que 

compartilhamos no processo de reelaboração e reorganização do nosso pensamento, talvez 

possamos apontar para uma visão de categorização, já naturalizada e espontânea, em que não 

pensamos tanto para segregar os fatos e as coisas por seriação, colocar nas gavetas apenas 

àquelas unidades de sentido que condizem e pertencem a essa classe e não aquele outro grupo.  

No caso da técnica, o sujeito coloca em relevo suas perspectivas e discursos sobre o 

objeto aqui investigado. Buscamos, justamente, analisar além daquilo que é manifesto, do que 

em geral fica apenas nas entrelinhas, por isso, a necessidade de utilizarmos a análise de 
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conteúdo de Bardin (2011). Essa técnica interpretativa, mediante seu conjunto de estratégias, 

possibilita a compreensão sistemática das comunicações, a partir da descrição das mensagens 

e, por conseguinte, a inferência sobre o produto oriundo desse traçado. 

Retomamos o princípio que já foi ressaltado por essa autora no estudo em tela, quando 

refere-se acerca da descrição e a inferência, aponta o caminho para que possamos chegar na 

interpretação, igualmente, à representação. Uma vez que esse procedimento analítico permite 

tratar uma variedade de dados e técnicas, assim como as TALPS e o questionário 

semiestruturado. 

Quando é solicitado dos sujeitos sua participação em classificações livres e dirigidas, 

por meio de respostas objetivas ou subjetivas, estamos procurando, justamente a classificação, 

o discurso interior, bem como, o pensamento deles sobre os objetos, onde sua confecção se dá 

mediante o processo de constituição de categorias cognitivas que possibilitam a elaboração 

conceitual sobre qualquer objeto investigado.  

Assim, foi com essa perspectiva que a segunda técnica foi idealizada, aplicada e, 

posteriormente, tratada. Para analisarmos essa fala, utilizamos os recursos da análise temática, 

de Bardin (2011), que após serem identificados nas falas escritas15, foram reagrupados em 

categorias seguindo como critérios os princípios essenciais de qualidade, desenvolvidos 

também por essa escritora, já dissertados no capítulo dois desse estudo, (Ver o subponto 2.4). 

Em síntese, podemos compreender o tema como unidade de significação, núcleos de 

sentidos presentes em ideias, textos, enunciados, bem como, em comunicações orais ou 

escritas. Segundo Franco (2007), o tema é a unidade de registro mais relevante em análise de 

conteúdo. É justamente, alcançar além do descrito, procurando obter o mais profundo das 

explicações e, é com base nesse procedimento de análise que buscamos ultrapassar as 

incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados.  

Corroborando a assertiva, Chizzotti (2006, p. 98) aponta-nos que “o objetivo da 

análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo 

manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”. Nesse intuito, a figura apresenta 

os temas encontrados, ou seja, o começo para a compreensão das falas dos nossos sujeitos 

com relação ao objeto de estudo aqui investigado. 

 

 

                                                           
15 As Falas escritas aqui, decorrem das respostas subjetivas do questionário semiaberto, provenientes das 

questões 01 (um), 02 (dois), 03 (três), 04 (quatro) e 05 (cinco). Mas informações em apêndice B no final desse 

trabalho.  
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Figura 03 – Temas resultantes das questões dissertativas do questionário  

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2014. 

 

Após localizados no material os temas acima, um segundo passo de análise se fez 

necessário, estabelecer as categorias que irão agrupá-los. Como nos enfatiza Franco (2007, p. 

59), nessa fase ocorre “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação seguida de reagrupamento baseado em analogias, a partir de 

critérios definidos”.  

Neste processo de categorização, fazemos menção mais uma vez ao pensamento de 

Moscovici (2003), uma vez que evidenciamos no processo de categorizar semelhança a uma 

das operacionalizações em que o sujeito recorre para tornar algo estranho, familiar, ele 

classifica, nomeia e categoriza por meio do processo de ancoragem. Ou seja, o novo vai 

adquirindo traços da categoria já existente, ajustando-se a ela, para dela fazer parte. Ancorar é 

o processo de constituir e categorizar a partir do existente.  

Moscovici (2003, p. 64) clarifica esse processo de categorização ou agrupamento na 

ancoragem da seguinte maneira: 

 

Se é verdade que nós classificamos e julgamos as pessoas e coisas 

comparando os com um protótipo, então nós, inevitavelmente, estamos 

inclinados a perceber e a selecionar aquelas características que são mais 

representativas desse protótipo [...]. Desse modo, nós não podemos nunca 

dizer que conhecemos um indivíduo, nem que nós tentamos compreendê-lo, 

mas somente que nós tentamos reconhecê-lo, isto é descobrir que tipo de 

pessoa ele é, a que categoria pertence e assim por diante. 

 

01. O saber 
teórico/curricular

02. Estratégias de 
ensino

03. 
Metodologias/técnicas 04. Planejamente
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identitária docente

11. Socialização do 
conhecimento

12. A relação teoria-
prática: uma 

aspiração recorrente

13. O PIBIB, 
programa fecundo à 

relação teoria-prática 
e à constituição 

docente
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Por meio do sistema de classificação e nomeação os participantes podem imaginar o 

objeto da prática educativa, elaborando e associando-o a algo similar, seguindo um processo 

de sequência mental em que, num dado momento, consiga representá-lo, objetivando-o em 

suas relações e vivências cotidianas. 

Nessa etapa, procuramos retornar aos nossos critérios adotados, aporte teórico e 

objetivos para confirmação da elaboração de cada categoria. Além desse retorno, buscamos 

por meio delas, as categorias, demonstrar como foi construída e objetivada a representação 

social. 

 Sendo seguido o critério semântico, completamos a construção de quatro (04) 

categorias que atendem a distribuição e o agrupamento dos temas apresentados. Estes temas 

são advindos do recorte dos textos que se apresentaram nas declarações abertas do 

questionário, expondo-nos unidades de sentidos, bem como, o conjunto de ideias comuns 

referentes ao objeto investigado que são partilhadas pelos participantes da pesquisa. 

Ressaltamos, como evidencia Bardin (2011, p. 137) que essas unidades de análise podem ser 

tanto “[...] a frase para a palavra e o parágrafo para o tema”. Em síntese, o que aponta o tema 

é a regularidade e frequência de sentidos comuns volteando em torno de um ponto.  

Na sequência, registramos a terceira figura que trata da distribuição dos treze temas 

alcançados em quatro categorias que revelam em síntese como os pedagogos em formação 

inicial pensam e partilham a dimensão educativa do ensinar, bem como, a prática educativa. 

Os temas identificados nos discursos dos discentes do Curso de Pedagogia/UFRN, 

após leitura e recorte dos conteúdos, traduzem, na verdade, resquícios de visões 

fundamentadas num viés epistemológico e técnico que amparam o trabalho docente; além do 

que, esses obtiveram elevadas frequências na maioria das falas tratadas.  
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Figura 04- Distribuição dos temas nas categorias específicas 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2014. 

 

A seguir, dedicamos os seguimentos abaixo para trabalharmos as análises mais 

detalhadamente de cada grupo formado por categoria e temas.  

 

4.1.1 Saberes necessários à prática educativa do pedagogo 

 

Essa primeira categoria intitulada de Saberes necessários à prática educativa do 

pedagogo explica a relação que os graduandos atribuem ao papel dos saberes para uma 

prática educativa de qualidade, coerente com os princípios e fundamentos da docência. Nela 

estão reunidos os saberes de ordem teórica e de cunhagem didático-pedagógica, bem como 

àqueles ligados à carreira do magistério, de origem curricular, que se constituem durante a 

formação inicial, mas também, de experiências de ensino, que se colocam como 

imprescindíveis ao trabalho a ser realizado em sala de aula nos diversos níveis de instrução. 

Nesse grupo de temas, estão reunidos os saberes constitutivos do processo educativo, 

que conforme Saviani (1996) devem fazer parte dos fundamentos basilares e da apropriação 

daqueles que pretendem exercer essa profissão, sendo esses divididos em: saber atitudinal, 

saber crítico-contextual, saber específico, saber pedagógico e saber didático-curricular.  
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Sobre essa temática, saberes da docência, Tardif (2002) acrescenta que os saberes de 

um professor são “uma realidade social materializada através de uma formação, de 

programas, de práticas coletivas, de disciplinas escolares, de uma pedagogia 

institucionalizada, etc., e são também, ao mesmo tempo, os saberes dele” (p. 16). 

A presente categoria expõe um saber-fazer implicado na relação de procedimentos 

técnico-metodológicos que permeiam a atividade do professor com o alunado, mas também 

nos traz a ideia de uma base teórica proporcionada na formação inicial como indispensáveis 

para um bom profissional no futuro através da apropriação de conteúdos, técnicas e 

procedimentos que mobilizam, enriquecem e integram o trabalho pedagógico, o espaço e o 

tempo, visando alcançar os objetivos formulados. 

Com relação aos temas compilados pela ordem de sentido nessa primeira categoria, 

temos Saber teórico/curricular, Estratégias de ensino, Metodologias/técnicas, 

Planejamento e Avaliação. O primeiro tema saber teórico/curricular reforça a relevância 

da formação inicial para o exercício do magistério, para o desenvolvimento profissionalizante 

no indivíduo em que só por esta formação o sujeito obterá acesso a alguns conhecimentos 

específicos, ou seja, traz indícios de que para trabalhar com o ato de ensinar, tem que saber a 

quem, o que e como ensinar. Para tanto, eles acreditam que a formação inicial possibilitará 

acesso a esses saberes ou os instruirá a conseguir em vivências posteriores para alcançá-los.  

Registramos as falas dos participantes que evidenciam esse tema como singular e 

decisivo para uma excelente desenvoltura do professor:  

 

Considero indispensáveis para a atuação futura do professor os fundamentos 

da educação, conhecimentos em didática, literatura e especificidades dos 

ensinos, além dos fundamentos políticos, sociais, econômicos e culturais 

particulares da educação. (DANDITA) 

 

Devemos ter conhecimento sobre as teorias da aprendizagem como aquelas 

desenvolvidas por Piaget, Vygotsky e Emília Ferreiro para conseguirmos 

desenvolver uma boa prática educativa, já que esse será nosso papel: 

propiciar a aprendizagem. (PEQUENA) 

 

Um aprofundamento teórico é fundamental, principalmente em fundamentos 

históricos, filosóficos, econômicos, na LDB 9394/96, nos parâmetros, PCNs, 

em práticas pedagógicas, em fundamentos curriculares e em gestão. (BIA) 

 

Devemos ter propriedade, durante a formação inicial, em conhecimentos na 

área de atuação seja ela: educação infantil, ensino fundamental ou em ensino 

para jovens e adultos. (BRASIL) 

 

É importante que na Licenciatura nos aprofundemo-nos nos saberes 

específicos, como conhecimentos psicológicos, didático-pedagógicos e na 
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práxis, pois é na formação inicial que nos apropriamos dos elementos da 

docência. (CORAGEM) 

 

O currículo no conjunto de suas disciplinas, bem como, seus conhecimentos 

de área, é o que mais aplicarei durante minha atuação. (MARINA) 

 

A parte teórica, o saber de área é de suma importância, pois os teóricos da 

Psicologia da Educação, da Educação Infantil e da Didática, para mim 

servirão como base para minha prática em sala de aula. (MARIANA) 

 

Todo conhecimento adquirido ao longo do curso, bem como, as teorias são 

de maneira fundamental para minha formação e desenvoltura futura 

enquanto docente. (SORRISO) 

 
Não poderá faltar uma boa leitura e apreensão dos documentos como 

diretrizes curriculares da educação e parâmetros nacionais para o ensino 

fundamental I. Assim como, os fundamentos psicológicos, histórico, 

filosóficos e socioeconômicos da educação, além da base teórica sobre a 

organização da educação brasileira. (ESTRELA) 

 

Evidenciamos nas falas uma certa predominância de confiança no saber teórico-

curricular. Na verdade, há um compartilhar de conhecimentos acerca da docência arraigada 

num repertório teórico, oriundo dessa realidade cotidiana deles em relação a formação inicial 

que resgata e evidencia não só o conhecimento científico, de área, mas o senso comum para o 

qual eles recorrem para constituir suas habilidades concernentes à profissão docente, a essa 

realidade educativa, Arruda (2002).  

A presente categoria, inicialmente, com a discussão desse tema nos revela em síntese 

os saberes necessários ao fazer docente que são em essência reelaborados e construídos pelos 

professores em confronto com suas experiências e vivências práticas, cotidianamente nos 

contextos escolares. O enunciado nos leva em sintonia de sentidos ao que Jodelet (2001) 

discorre sobre as representações sociais, concebendo-a como uma forma de saber 

coletivamente construído e compartilhado, com particular utilidade: contribuir para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social. 

É na relação face a face que o outro é apreendido no vivido presente partilhado por 

determinado grupo, onde nesse mesmo espaço de vivência sou percebido pelo outro, 

tornando-me arquiteto dessa mesma tessitura, Berger e Luckmann (2013). Esse processo de 

construção da realidade, de acordo com esses autores se dá através do “meu eu “aqui e agora” 

com o dele num processo de relação e colisão [...]como resultado, há um intercâmbio 

contínuo entre minha expressividade e a dele” (p. 46). 

O tema em relevo nos remete, também, para uma outra perspectiva, na qual 

observamos uma instigação na/para necessidade em se discutir a despeito da formação inicial 
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no Brasil, de forma que culmine em medidas de valorização e em trabalhos de incentivos aos 

“saberes de que o professor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e 

conceptual” (NÓVOA, 1995, p. 8), dentro desse processo formativo, sem legitimar apenas, de 

maneira forçosa o considerado científico que, sem sombra de dúvidas, é apreciado ainda, 

como solucionador por si só dos entraves encontrados na prática do magistério. 

Com relação às demais temáticas que pertencem a essa extensão de sentidos, como 

estratégias de ensino, metodologias/técnicas, planejamento e avaliação, evidenciamos 

mais uma vez o emprego dos saberes, agora, porém sob um olhar mais técnico e didático do 

processo, voltado para os elementos que o professor se apoia para desenvolver sua atividade 

de ensino de forma que alcança e leve o alunado à aprendizagem. Esse é construído no 

cotidiano da sala de aula, mas também, é adquirido nos cursos de formação profissional, 

Pimenta (2012). 

Mais uma vez, podemos reafirmar nos discursos dos participantes da pesquisa a 

importância dos saberes e elementos basilares concernentes à ação pedagógica como 

decisivos para o saber ensinar. Comprovamos uma perspectiva de fazer sustentada em 

modelos e doutrinas provenientes de concepções sobre a prática educativa a partir de 

reflexões racionais e normativas que conduzem as ações dos professores e dos sistemas 

educacionais de forma coerente com as representações e orientações das atividades 

educativas, Tardif (2013). Evidenciamos essa visão nas declarações ilustradas abaixo: 

 

Os elementos essenciais da atividade docente são: um bom planejamento, 

organização e conhecimento sobre meus alunos, bem como, seus saberes e 

sua vida. No componente curricular “Didática” aprendi como trabalhar com 

os possíveis níveis de ensino, inclusive na confecção de planos de aula e nas 

escolhas de estratégias. (AFRODITE ELIZÂNGELA) 

 

O planejamento é fundamental para prática docente, pois sem ele a ação não 

funciona corretamente em aula e, para se fazer um bom plano é preciso ter 

uma ótima fundamentação teórica. Então, são imprescindíveis o 

planejamento e avaliação para o desenvolvimento cognitivo do alunado. 

(ABELHA BRANDÂO) 

 

Para a ação educativa não se pode faltar enquanto elemento a didática de 

trabalhar o conteúdo em sala de aula, associando sempre o cotidiano do 

alunado, através de um bom planejamento com assuntos e metodologias de 

acordo com a faixa etária, buscando estimular a prática da leitura, 

trabalhando a alfabetização na perspectiva do letramento. (MORANGO) 

 

O professor deverá buscar sempre mecanismos para aperfeiçoar suas ações 

em sala de aula, afim de atender os objetivos propostos, fazendo uso de 

metodologias, técnicas e avaliações coerentes. (MAFALDA EUFRANIO) 
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A elaboração de plano de aula, a seleção de estratégias e metodologias de 

ensino, escolher formas de avaliar, conciliar o conhecimento com a realidade 

social e cultural dos alunos são importantes para uma atuação docente 

profícua. (IRIS BRASIL) 

 

A disciplina de “Didática” forneceu-me uma base teórica indispensável para 

pensar o planejamento e a avaliação, levando em consideração a 

aprendizagem do aluno e sua forma de pensar o conteúdo. (ALUNA) 

 

Com base na minha formação inicial, até aqui 5º período, acredito que são 

indispensáveis o planejamento, a releitura de textos bases do ensino e 

métodos para que possa funciona a prática educativa. (JOANA) 

 

Os elementos constitutivos do fazer do professor que não podem falta na 

prática é a mediação, planejamento de aulas e avaliação. (ANA) 

 

Saberes acerca do planejamento; conteúdos; avaliação; metodologias; 

didática e na reflexão diária e o registro das nossas ações pedagógicas que 

nos auxiliarão na construção da nossa prática pedagógica, esses são 

imprescindíveis. (BELA) 

 

Em síntese, a categoria Saberes necessários à prática educativa do pedagogo traz 

uma perspectiva inovadora que ao passar das décadas tem atravessado os cursos de formação 

de professores no Brasil e, até mesmo, as próprias produções, discursos oficiais que 

contemplam as políticas e programas para valorização e formação de professores no que tange 

a competência pelo conhecimento.  

O conhecimento acerca da profissão nesse âmbito da formação inicial sempre tem se 

destacado em proporção aos demais e em relação às habilidades e competências inerentes ao 

trabalho docente. No tocante a competência do conhecimento, dentro dessa profissão, faz-se 

alusão àquilo que os professores deveriam compreender e possuir a despeito da docência para 

favorecer e possibilitar o processo de ensino-aprendizagem de modo eficaz e qualitativo.  

Em sinopse, referenciamos nas falas expostas nas discussões de cada tema dessa 

categoria, o que Shulman (2005) chama atenção sobre conhecimentos para a docência, bem 

como, qualidades e sagacidade de compreensão, capacidades, habilidades, traços que levam 

uma pessoa a tornar-se professor (a). Em complemento, compartilhamos do papel que o 

professor deve desempenhar como pontuam Sacristán e Pérez Gómes (1998, p. 85),  

 

O professor/a deve atuar como o clínico que diagnóstica permanentemente a 

situação e elabora estratégias de intervenção específicas e adaptadas para a 

situação concreta da aula, comprovando as reações, esperadas ou não, 

lógicas ou irracionais, dos alunos/ as avaliando o significado das trocas que 

se produziram em consequência. 

 



122 
 

 
 

Em relação a esses conhecimento necessários à docência, chamamos a atenção para o 

que explora Shulman (2005), esse autor enfatiza que o conhecimento está dividido em sete 

categorias base: 1) conhecimento do conteúdo; 2) conhecimento pedagógico (conhecimento 

didático geral), 3) conhecimento do currículo, como um especial domínio dos materiais e os 

programas que servem como “ferramentas para o ofício” do docente; 4) conhecimento dos 

alunos e de suas características; 5) conhecimento dos contextos educativos, que abarca desde 

o funcionamento do grupo ou da aula, a gestão e financiamento dos distritos escolares, até o 

caráter das comunidades e culturas; 6) conhecimento didático do conteúdo, destinado a essa 

especial amalgama entre matéria e pedagogia, que constitui uma esfera exclusiva dos 

professores, sua própria forma exclusiva de compreensão profissional; 7) conhecimento dos 

objetivos, as finalidades e os valores educativos, e de seus fundamentos filosóficos e 

históricos (SHULMAN, 2005).16 

O conhecimento, no sentido amplo, é considerado como um conjunto único de 

ferramentas, no qual o professor recorre para possibilitar a aprendizagem aos alunos, além de 

usá-lo para resolver os seus diversos entraves e os problemas de seus alunos. Todavia, esse 

nem sempre atende as dificuldades encontradas nas realidades presentes nas escolas por onde 

esses futuros professores já atuam na forma de estagiários ou como professores efetivos que 

se tornarão (ALVES e GARCIA, 1992). Em detrimento disto, concordamos com Zabala 

(2010) quando este salienta que nós professores dispomos de conhecimentos que fogem um 

pouco dessa ordem, mas que esses “[...] referenciais teóricos validados na prática que podem 

não apenas descrevê-la, como também explicá-la, e que nos ajudem a compreender os 

processos que produzem nela” (p. 14). O autor acrescentando mais adiante em seus escritos, 

enfatiza que o professor tendo ao seu serviço esses “referenciais poderá interpretar o que 

acontece em sala de aula” (p. 15). 

Com isso, reconhecemos que o saber do professor é plural, apresentando-se como uma 

mescla complexa que ocorre e se constitui socialmente pelo ator, professor:  

 

[...] em interação com diversas fontes sociais de conhecimentos, de 

competências, de saber-ensinar provenientes da cultura circundante, da 

organização escolar, dos atores educativos, das universidades etc. Enquanto 

saber social, ele leva o ator a posicionar-se diante dos outros conhecimentos 

e a hierarquizá-los em função de seu trabalho (TARDIF, 2013, p. 111). 

  

                                                           
16 Texto original disponível em: <http://www.ugr.es/~recfpro/Rev92.html>. Acesso em: 17/10/2015. 
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A categoria por meio dos temas agrupados, nos evidencia em síntese que o saber 

docente é um saber temporal, evolutivo e dinâmico, que se constitui a priori, durante e a 

posteriori à formação inicial docente, mediante a história de vida profissional daquele que o 

vai estruturando. 

A diversidade de saberes que englobam o trabalho de professorado exposto nos 

períodos acima, nos desvelam que o discente se ancora nos conhecimentos plurais da 

profissão para classificar e denominar novos elementos que se apresentam estruturantes ao 

fazer docente. Logo, retomamos ao processo que Moscovici (2003) apresenta como 

constitutivo da representação social, a ancoragem, pois como o próprio termo induz, “tenta 

ancorar ideias estranhas, reduzi-las a categorias e a imagens comuns, colocá-las em um 

contexto familiar” (p.60-61). Dessa maneira, visualizamos que os participantes se apoiarem 

nos saberes teóricos, experienciais e técnicos para intervirem na apropriação do objeto e lhe 

dá significação. 

    

4.1.2 Compromisso com o fazer docente 

 

A categoria nomeada de Compromisso com o fazer docente traduz os aspectos 

sentimentais e emotivos os quais os pedagogos em formação valem-se, muitas vezes da 

atividade, para realizar sua função de forma implicada e envolvida para serem engajados 

profissionalmente. O que está sendo ilustrado na assertiva é que para o exercício da docência 

se requer muito mais que um excelente embasamento teórico de área, ou seja, faz-se 

necessário o amálgama, a união de vários elementos que envolvam um entrelaçamento das 

dimensões do saber e do ser/fazer para que ocorra com efeito e contemple o que chamamos de 

prática educativa. 

Os temas reunidos nesta categoria Respeito, Responsabilidade e Compromisso, não 

excluem do profissional da educação o compromisso com o alunado e com o saber a ser 

mediado, por isso a defesa de que ele deve se aprimorar em sua área de formação 

constantemente. O que enfatizamos, em contrapartida é a inevitabilidade de evolução desse 

sujeito através do seu envolvimento ético, moral e profissional para o que se designou a 

desempenhar, pois assim ele estará progredindo, em busca de novos saberes-fazeres dentro 

desse universo intitulado ensino. 

O interessante a ser frisado, está nas visões que colocam nossos participantes da 

pesquisa, pois ainda num processo de formação, passando por experiências de práticas nas 

escolas, já deslumbram uma perspectiva segura do trabalho em sala que expressa na firmeza 
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de como irão atuar, decidir, respeitando as diferenças e liberdades, Freire (2006). Além de 

considerarem fundante o diálogo entre o cognitivo e a emoção para o processo de ensino-

aprendizagem como podemos observar nesta categoria e na precedente. 

Observemos nas falas essa postura comprometida e responsável da qual o professor 

deve-se apresentar. Contudo, não no sentido de que ele se vestirá desta maneira ou daquele 

jeito dependendo da realidade encontrada, mas em essência da palavra “ser” e “viver” na 

prática o que lhe move, os sentimentos de responsabilidade, compromisso e respeito. 

 

O compromisso é um sentimento essencial que ajuda nossa prática em sala 

de aula, pois através dele as relações com os alunos tornam-se mais 

significativas. (MARIANA) 

 

Levar o contexto social dos alunos para as discussões na sala de aula, a fim 

de que haja a mediação da aprendizagem de maneira significativa, isso é 

uma responsabilidade ímpar. (MARY) 

 

Considerar e respeitar a realidade do meu alunado, a comunidade que ele 

está inserido, seus conhecimentos prévios sobre as coisas e sobre o mundo e 

a partir desse ponto mediá-lo para a construção do conhecimento. (MARIA 

3) 

 

Saber lidar com as diferenças, respeitá-las; lidar com as especificidades das 

crianças, com o cotidiano de uma escola, aprender com ensinar e relacionar 

com elas. (MARIA EMÍLIA) 

 

Respeitar a diversidade cultural e social existente na sala de aula é 

indispensável e essencial para o professor e suas relações. (LUIZA) 

 

O respeito pela diversidade, singularidade e peculiaridade de cada um é 

extremamente importante e torna como ferramenta de aprendizado. (IRIS) 

 

A postura e o ato de enxergar em cada um na sua singularidade é 

responsabilidade que no professor não pode faltar, como também, o amor e 

atenção, juntamente com a criatividade, sensibilidade e afeto depositado pelo 

o educador. (LETRAS) 

 

Gostar do que faz e defender é importante, além de ter responsabilidade e 

respeito por todos que estão na comunidade escolar, pois isso é primordial. 

(OVILDO) 

 

O tema “compromisso” de uma forma geral elucidado nas falas, revela-nos o laço 

profissional do professor pelo trabalho que executa. O envolvimento dele com a comunidade 

escolar, com as obrigações e competências que lhes cabe, na verdade, traz o profundo 

engajamento com o aluno no projeto afetivo e intelectual. O “compromisso”, assim como a 

“responsabilidade” são sentimentos fundamentais para uma atitude profissional, política e 
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ética do pedagogo que a educação de hoje deseja e espera. Pois, imbuídos desse conjunto de 

caráter e índole darão o real e verdadeiro sentido às ações que o ofício do ensinar exige.  

De outro modo, o compromisso lembra a ideia de dever consigo mesmo, com seus 

princípios e ideologias; obrigações e responsabilidades com suas escolhas, perspectiva que 

ultrapassa ou busca resolver as intempéries que se colocam diante dessa profissão, sejam elas 

políticas, econômicas, sociais ou culturais. Até porque, “para ensinar, o professor, necessita 

de conhecimentos e práticas que ultrapassam o campo de sua especialidade” (PIMENTA, 

2012, p. 17). Numa análise geral, as falas demonstram-nos um sentido de empenho em tornar 

as relações com seus alunos agradáveis e frutíferas que resultem em aprendizados. 

A dimensão do respeito demarca nesse campo uma atitude depositada no fazer que 

vivencia e prioriza a aceitação, reverência e a tudo aquilo que surge culturalmente no 

ambiente escolar, na relação professor-aluno como distinto e particular que escapam, talvez, 

ou não comungam com seus princípios e valores mais profundos, mas que se faz necessário 

trabalha-los e discutir em sala.  

Presentemente nesse contexto, vemos a relação dos temas observados com a dimensão 

da ética profissional, pois como nos lembra Tardif (2013), o professor faz escolhas e as 

emprega, “abrem espaços em seus discursos, dando pontos de apoio aos seus alunos para que 

eles possam progredir” (p.147). Até mesmo, porque reivindica-se desse ofício uma relação 

com o alunado que gere a aprendizagem, pois “o confronto com o outro não é rígido, ele pode 

adaptar-se a diversos modos e a diversas modulações, de acordo com as finalidades [...] que 

almejam alcançar” (TARDIF, 2013, p. 166). Além do mais, “o respeito à autonomia e a 

dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder 

uns aos outros” (FREIRE, 2006, p. 59). A demonstração disso na prática nos revela, de fato, a 

responsabilidade e o compromisso docente com o que executa no âmbito da sala de aula, em 

suas interações. Uma vez que ensinar é 

 

[...] entrar numa sala de aula e colocar-se diante de um grupo de alunos, 

esforçando-se para estabelecer relações e desencadear com eles um 

processor de formação mediado por uma grande variedade de interações 

(TARDIF, 2013, p. 167). 

 

Imbuído desses sentimentos o professor, possivelmente, buscará mecanismos de 

trabalhos que façam os alunos se associarem “[...] de uma maneira ou de outra, ao processo 

pedagógico em curso para que ele tenha alguma possibilidade de sucesso” (TARDIF, 2013, p. 

167).  
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4.1.3 A função da prática educativa 

 

Os professores em formação quando solicitados a colocarem em relevo o seu 

pensamento em referência ao papel da prática educativa, bem como, qual sua funcionalidade, 

expressaram de maneira bem abrangente e completa a sua real missão dentro desse âmbito 

educativo atual. Sendo que esse mister se apresenta atravessado pelas temáticas, a 

constituição identitária docente, Formação do professor e do aluno e Socialização do 

conhecimento. 

Na verdade, essa categoria ilustra que a função da prática educativa está para além do 

que se vivencia no contexto do ensino em sala. O que percebemos é um fazer comprometido 

com seu papel socializador do conhecimento, que se expõe, muitas vezes, como formador de 

atitudes e comportamentos dos atores que fazem o fenômeno educativo fluir e, ainda, 

possibilita que os pedagogos ao longo do processo constituam sua identidade docente.  

A formação inicial, assim como as atividades práticas nas realidades escolares diversas 

contribuem, juntamente, com o acesso aos diversos saberes específicos da área, para o 

encontro ou desencontro na profissão, para a tomada de decisão em exercer essa medida ou 

aquela outra, para o exercício da reflexão. Por isso, esse olhar formativo dos licenciandos dão 

à função da prática educativa que se responsabiliza e compromete-se com a formação do 

sujeito, aqui professor e alunado.  

Sobre o tema Raymond e Tardif (2000) nos evidenciam que a construção da 

identidade profissional se dá mediante tomada de consciência, decisão frente aos diferentes 

elementos que fundamentam, estruturam e organizam a profissão e sua integração na situação 

do trabalho, no tocante a esse movimento possibilita gradualmente à construção da identidade 

profissional. Ademais, “[...] é, através do processo de imersão dos indivíduos nos diversos 

mundos socializados (famílias, grupos, amigos, escolas etc.), nos quais eles constroem, em 

interação com os outros, sua identidade pessoal e social” (RAYMOND; TARDIF, 2000, p. 

18). 

A identidade docente, ou seja, a essência em ser e pertencer a determinada profissão, 

conforme Nóvoa (1995), é construída ao longo da vida por meio das experiências e do 

exercício profissional, portanto, condicionada às interferências de características de ordem 

pessoal e da trajetória profissional, pois o processo identitário passa pelas facetas pessoal e 

profissional, ao ser e ao fazer (ensinar), além do que “cada um de nós tem de fazer como 

professor [...] cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendar na 

nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser” (p. 17).  
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Dessa forma, é impossível separar o eu profissional do eu pessoal/social, logo a prática 

educativa é concebida com essa funcionalidade, pois, uma vez que me insiro numa carreira, 

ela me instiga e leva-me a vivências que transformarão muitas das posturas, comportamentos 

e atitudes que possivelmente não condizem com o meio educacional atual, tampouco, com a 

atividade docente, logo essas mudanças implicarão na constituição de novos fazeres, gerando 

um novo jeito de ser e estar na profissão. Por isso, essa visão dada pelos pedagogos em 

formação inicial de enxergar esse papel formativo da prática educativa durante esse percurso 

preambular instrucional da carreira do magistério. Uma prática que aparece como terceiro 

campo formativo tanto para pedagogo em estágio como o aluno que dele espera a mediação 

para aprender. 

Podemos observar nas colocações dos participantes da pesquisa esse caráter formativo 

e constitutivo da identidade docente que a prática educativa dispõe. 

 

É na prática educativa que me construo como profissional, que aprendo 

novos saberes-fazeres, reflito sobre os problemas evidenciados e até sobre 

meus erros. Pois a função dela é viabilizar e orientar meu trabalho, me 

propiciando um melhor desenvolvimento profissional. (EDUCADORA 

PÔNEY) 

 

Vejo que a prática educativa é de extrema importância para a formação do 

pedagogo, para sua constituição identitária, uma vez que aprimora seus 

conhecimentos e, propicia a descoberta de outros, pois ao ensinar, também 

aprendemos. (LUANA MESSE) 

 

Como futura pedagoga, acredito que a prática educativa nos ajudará em 

nossa formação e na consolidação dos nossos saberes. (IRIS) 

 

Ela nos ajudará a conhecer melhor o espaço escolar, como também, ensina-

nos a descobrirmos enquanto profissionais. (AFRODITE) 

 

A prática tem a função de proporcionar ao discente desenvolver-se em seus 

aspectos profissionais. (FLORZINHA) 

 

Ela é primordial na formação de qualquer docente, pois nos dá acesso a mais 

conhecimentos da área. (NEYMAR) 

 

Conseguimos notar nesses discursos acerca dos temas “constituição identitária 

docente” e “formação do professor” um diálogo com Pimenta (2012). Quando essa autora se 

referindo a identidade profissional do docente, pontua que essa “[...] é construída ao longo de 

sua trajetória profissional do magistério. No entanto, é no processo de sua formação que são 

consolidadas as opções e intenções da profissão [...]” (p. 62), que durante a formação inicial 
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se propõe legitimar e mais, sua constituição surge do “encontro de trajetórias socialmente 

condicionadas por campos socialmente estruturados” (DUBAR, 1997-2005, p. 77). 

 

[...] A identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no ato do 

nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se sempre ao longo da 

vida. O indivíduo nunca constrói [ sua identidade ] sozinho: depende tanto 

dos julgamentos dos outros, como das suas próprias orientações e auto 

definições. [Assim] a identidade é produto de sucessivas socializações. 

(DUBAR, 1997-2005, p. 13). 

 

Em relação ao compromisso da ação do professor com a formação dos alunos, nos 

amparamos nas enunciações da sequência que evidenciam a função deste fazer focado na/para 

socialização do conhecimento, ou seja, no ensino e, também, na aprendizagem e formação do 

sujeito. 

 

A docência tem a função de orientar e ajudar no desenvolvimento social e 

cognitivo do sujeito. Além de prover a socialização e o acesso a diversos 

conhecimentos que possibilitam uma libertação e reflexão sobre esse mundo 

desigual. (SOFIA JULY)  

 

A função de formar cidadãos que vai além de propiciar conhecimentos 

científicos, levando o estudante a pensar reflexivamente sobre sua realidade 

 

A prática docente tem a responsabilidade de socializar o conhecimento de 

forma dinâmica, significativa e participativa. (MÔNICA KAROL) 

 

Tem a função de formar alunos críticos e reflexivos, formadores e 

precursores de opiniões. (JOÃO) 

 

Tem o papel comprometido com a formação de sujeitos críticos e reflexivos, 

conscientes de seus direitos e deveres, de sua cidadania, das implicações de 

sua participação ativa na sociedade. Ou seja, seu papel é ajudar no 

desenvolvimento do educando. (SOPHIA) 

 

A prática educativa tem a função de mediar o indivíduo ao aprendizado, de 

forma que o conhecimento seja construído da melhor maneira possível, 

sempre levando o aluno a refletir criticamente e a formular novos conceitos. 

(RALF) 

 

A ação docente tem por finalidade mediar o aluno na construção do 

conhecimento, servido como ponte para sua formação. (SYANNY) 

 

De acordo com as declarações, comprovamos que a função do professor através de sua 

prática é ser o facilitador engajado na formação do seu alunado, procurando a compreensão 

comum no processo de construção do conhecimento compartilhado, pois como nos chama a 

atenção Freire (2006), a ação docente é o suporte, o embrião para uma boa formação escolar 
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que contribua para a construção de uma sociedade pensante. Em conformidade, Libâneo 

(1999) expõe que a função principal é assegurar o processo de transmissão e assimilação dos 

conhecimentos escolares e, por meio disso, o desenvolvimento das faculdades cognoscitivas 

dos alunos, buscando estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para a aprendizagem. 

A categoria em destaque expressa na coleção de seus temas o verdadeiro sentido e 

função da prática educativa; apresentada não apenas como via de acesso e propagação do 

conhecimento, mas como campo propício para formação de comportamentos, atitudes, e 

identidades tanto de professores como de alunos. 

 

4.1.4 A formação inicial: novas contingências formativas 

 

Nessa categoria buscaremos apresentar o olhar que os licenciandos dão à formação 

inicial, ofertada pelo Curso de Pedagogia/UFRN e a sua contribuição instrucional para o 

tornar-se professor, principalmente, em decorrência das novas mudanças que foram 

estabelecidas nesse universo no tocante ao processo de globalização, que ao passar dos anos, 

demandou aos órgãos formativos mudanças e adequações a fim de atender a nova ordem 

social, podendo ser visualizada nas próprias relações sociais dos sujeitos.  

Esse novo modelo formativo incorporado e trabalhado a partir de 2010, bem como, a 

implantação de uma nova proposta curricular e a inserção do Programa de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID) tem ofertado um trabalho de formação com a finalidade, de fato, preparar 

o sujeito para exercer em sociedade, essas novas atribuições e papéis. Sendo que, nessa 

categoria estão abarcados os temas A relação teoria-prática: uma aspiração recorrente e o 

O PIBIB, programa fecundo à relação teoria-prática e à constituição docente.  

A priori, o tema A relação teoria-prática: uma aspiração recorrente traz à tona 

uma discussão que acompanha o curso de Pedagogia ao longo de sua história, em que se 

aspiram um currículo que contemple e trabalhe a relação teoria e prática de forma que os 

conhecimentos da ciência, bem como, os fundamentos e princípios da área não se suplantem 

ou sejam mais privilegiados em relação a prática.  

Reconhecemos que muito já se avançou nesse contexto, todavia, ainda esperamos, 

uma formação, concedida pelas Instituições de Ensino Superior (IES) em que os professores 

sejam preparados, de modo, que pelas muitas experiências que vivenciarão enquanto discentes 

e enquanto educadores, avancem, no sentido de sair da manutenção do discurso da 
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subserviência, da reprodução da ordem social vigente de alguns paradigmas que não 

correspondem mais ao âmbito escolar, tampouco às práticas que lá se desenvolvem. 

Defendemos, no tocante ao que já foi discutido ao longo desse trabalho que  

 

Vivemos num tempo atônito que ao debruçar-se sobre si próprio descobre 

que os seus pés são um cruzamento de sombras, sombras que vêm do 

passado que ora pensamos já sermos, ora pensamos não termos ainda 

deixado de ser, sombras que vêm do futuro que ora pensamos já sermos, ora 

pensamos nunca virmos a ser (SANTOS, 2008, p.13). 

 

Contudo, mesmo diante desse conjunto no qual nos constituímos mediante o 

cruzamento dos elementos advindos do que se pesquisou, escreveu, publicou e se considerou 

no passado a despeito da profissão docente que, assim como um rio que ao se encontrar na foz 

de outro não se esgota enquanto rio que era, ao contrário, ele se alarga devido a fusão de 

águas evolui.  

Desse modo, acreditamos também, que assim ocorre na profissão do magistério, em 

que num começo, que chamamos de passado histórico dessa carreira faz e refaz-se diversas 

vezes esse campo. Todavia, por isso, não podemos estagnar nos aspectos e modelos que foram 

aceitos nessa área para obter avanços essenciais noutros tempos, que ajudaram os pedagogos 

em suas desenvolturas e, que ainda, possivelmente, cooperem nessa época contemporânea 

para suscitar mudanças profícuas para o ensino e aprendizagem dos estudantes.  

O que chamamos a atenção e que é imprescindível considerarmos hoje nesse campo: a 

ideia do desprendimento, da transformação, da qual os pedagogos em formação inicial 

pesquisados defendem a ser utilizada nos moldes de vivências pedagógicas aplicadas que 

proporcionem desde os primeiros períodos essa relação da teoria com a prática, pois, dessa 

forma, sairão mais habilitados a desenvolver a competência do ensino nessa sociedade onde 

tudo é muito dinâmico, complexo, fluído e líquido, que tem impelido novas demandas ao 

contexto de sala de aula e à ação do professor, para as quais, muito do aplicado no passado 

nesse universo não condizem e nem dá conta de responder as realidades observadas hoje.  Os 

discursos ilustram, nitidamente, essa busca e a apreciação sobre o que já está sendo 

vivenciado no PIBID em relação às temáticas: 

 

Como uma forma de fundamental importância para o desenvolvimento da 

minha formação, assim como de minha desenvoltura docente futura, a 

relação teoria e prática desde o início da formação é essencial. Nesse 

processo, poderei me adaptar enquanto docente de sala de aula. (SORISO) 
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Essa relação na formação a qual faço parte é boa, é vivenciada em momentos 

de estágios supervisionados e em aberturas de alguns componentes 

curriculares que nos permitem visitar o campo de ensino e pôr em prática 

nossos conhecimentos adquiridos na academia, em processos formativos 

anteriores. (MARIA FLOR) 

 

A relação dessas dimensões na maioria dos componentes oferecidos 

possibilita-nos articular a teoria com a prática e não as recebe de forma 

abstrata. (ÍRIS 1) 

 

A relação está presente em alguns momentos do curso e em algumas 

disciplinas. Essa perspectiva é fundamental, pois alinhando teoria com 

prática na experiência de sala de aula, podemos nos assegurar de cada passo 

que devemos dar em prol ao aluno. (ABELHA) 

 

Com relação ao elo da teoria-prática no curso, considero que tem melhorado, 

avançado. Vivenciei essa relação nos estágios supervisionados. Alguns 

docentes já estão no caminho, possibilitam esse encontro ou descoberta de 

que a teoria por si só não é capaz de revelar situações que só se apresentam 

na prática. A teoria nos dá suporte, mas é na prática que realmente 

aprendemos a ser bom professor, pois ela nos obriga a rever o campo teórico, 

a planejar e organizar nosso trabalho. (LOLA) 

 

Programas que atendem ações políticas formativas proporcionam 

articulações essenciais entre fundamentos teóricos e práticas pedagógicas 

voltadas para a atuação no chão da escola, além de revelar as experiências e 

identificações do futuro docente com suas vivências cotidianas, que de forma 

contundente influenciam sua atuação em sala de aula. (LUNA) 

 

Evidenciamos que a aproximação à realidade, de forma envolvida por meio dessas 

atividades curriculares, foge de visões de acesso apenas pelos estágios, no final do curso, 

esses carregados de fichas de observação, são míopes. A relação, essa sim, proporcionada pela 

atividade teórica em diálogo com a prática e intervenção na realidade educativa, fornece 

verdadeiramente, a práxis. “Ou seja, é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de 

ensino e da sociedade que a práxis se dá” (PIMENTA, 2012, p.45). Isso nos faz retornar, mais 

uma vez para a necessidade de discutir e criar medidas formativas que superem a separação 

entre teoria e prática, culminando assim, em propostas que propiciem o entrelaçamento das 

mesmas desde o prefácio da iniciação à docência, durante a formação inicial. 

No tocante ao tema “O PIBIB, programa fecundo à relação teoria-prática e à 

constituição docente”, é possível afirmar mediante as declarações que serão ilustradas logo 

mais, que o PIBID veio somar à vida profissional daqueles licenciandos que a ele tem acesso, 

em forma de bolsistas. Uma vez que lhes faculta um olhar mais apurado da prática educativa, 

propicia a iniciação à docência durante a formação inicial, a qual permite, de acordo com o 
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discente participante da pesquisa, no caso, (licenciando/bolsista) “vivenciar a prática da 

docência, a aplicação da teoria na prática”. 

 

A prática da docência vivenciada em minhas atividades no PIBID tem sido 

satisfatória e singular ao meu tornar-se professora. (EVA CORUJA) 

 

Antes de ingressar no PIBID, eu não tinha uma visão bem definida do ser 

docente, até mesmo pelo fato de ter entrado no programa quando cursava o 

2º período da graduação, ou seja, estava cursando as disciplinas de 

fundamentos. Minha visão do ser docente se baseava, basicamente, em 

minhas experiências enquanto aluna (tanto da educação básica, como da 

graduação). Só com o ingresso no PIBID que pude ter clareza maior acerca 

de como exercer a docência e da responsabilidade que temos. Hoje, posso 

dizer que o ser docente é aquele que precisa estar permanentemente 

pesquisando, planejando e inovando; que não é aquele que vem predestinado 

à uma missão (a de ensinar), e sim um profissional que precisa estudar 

bastante para desenvolver com competência o papel que lhe cabe; que 

precisa reconhecer quão inacabados somos, e que, por esse mesmo motivo, 

deve sempre buscar mais para melhorar sua prática e que, acima de tudo, tem 

compromisso com seus alunos. (ANA EMÍLIA) 

 

Temos disciplinas, como práticas pedagógicas que propiciam o acesso ao 

campo educativo, sem contar que o PIBIB é uma proporcionar a 

oportunidade de vivenciar a sala de aula, enquanto professores. 

(BROMÉLIA) 

 

A relação entre teoria e prática vivenciada no PIBID remete-se diretamente 

ao momento em que o bolsista realiza a transposição didática (o que é 

apreendido na Universidade é transposto para escola, respeitando a realidade 

social dos estudantes), essa prática é de fundamental importância tanto para 

o bolsista em formação quanto para a escola que se beneficia de novas 

práticas e relações em seu contexto. Quanto a minha formação a relação 

teoria e prática oportunizada pelo PIBID me permitiu conhecer e atuar em 

sala de aula antes mesmo de assumir uma turma como profissional. (LUNA) 

 

Não havia passado pela experiência de ser professor, assim como o 

conhecimento teórico era mínimo, o PIBID forneceu não só a experiência 

como “facilitou” e de certa forma “acelerou” meu aprendizado, uma vez que 

permitia que eu percebesse o que estava aprendendo na academia na prática. 

Me formação não seria a mesma se não tivesse passado pela experiência do 

PIBID. Além do que o PIBID contribui de forma significativa para que o 

pedagogo perceba as nuances, especificidades e seus diversos campos de 

atuação, construindo durante o processo de formação sua identidade e 

preparando-se para a solidificação de forma salutar e pertinente para o 

campo educacional. (ÉRICA LINDA) 

 

Teoria e pratica são inter-relacionadas, possuem suas especificidades, mas 

não se separam. E o PIBID me possibilitou exercer as duas no decorrer do 

curso tornando-se um profissional mais preparo ao fim do curso. Para mim a 

tanto tempo no programa é mais que um estágio obrigatório, pois nele nos 

deparamos com a realidade do sistema e da sala de aula, fazendo-nos 

despertar para todas as funções cabíveis a um pedagogo. (MICHELLE) 
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A chegada do Programa como terceiro campo formativo, coopera em diálogo com a 

nova proposta do Curso de Pedagogia da UFRN, para uma postura diferenciada sobre o que, 

de fato, é ser professor, segundo as falas. Ademais, as experiências da docência vividas por 

esses futuros pedagogos são carregadas de representações, que permanecem intactas ao longo 

dos tempos, sendo elas incorporadas à prática deles, conferindo-lhes certa inteligibilidade e 

sentido à atividade educativa, oferecendo durante esse trajeto significações, instrumentos 

cognitivos de apreensão da realidade, de orientação de condutas, pontos de referência 

relativos à estruturação do seu comportamento no ambiente do ensino, TARDIF (2002). 

Há uma visão bastante positiva acerca do programa e a respeito do curso, dado ainda o 

seu tempo de implantação. Percebemos que os licenciandos acreditam na perspectiva de que 

houve uma progressão significativa no que tange ao diálogo entre a dimensão teórica com a 

dimensão prática, didático-pedagógica em virtude da inserção dos componentes curriculares, 

intitulados de Práticas Pedagógicas I, II, II e a ampliação dos estágios supervisionados para 

três vivências de ensino no âmbito escolar, que engloba o exercício da docência em todos os 

níveis para os quais o curso habilita o licenciando. Com relação aos componentes curriculares 

desse novo modelo de ensino, temos as falas dos participantes que nos confirmam a 

declaração acima. 

 

Os componentes curriculares como estágios supervisionados I e II favorecem 

bastante para esse diálogo ocorrer. Contudo, penso que a disciplina de 

Didática deveria buscar mecanismos que proporcionassem esse elo, já que 

nela temos acesso aos elementos que configuram à prática educativa. 

(BRASIL) 

 

Nos primeiros períodos, em Práticas Integradas, podemos vivenciar 

atividades que faz-nos exercitar a prática, desse modo, procuramos retomar a 

teoria. (CACAU) 

 

Do 3º terceiro período até o 6º, no qual me encontro, exercitei bastante a 

prática docência que nos permite rever a questão teórica, nos componentes 

Práticas Integradas I, II, III e Estágios Supervisionados. (IRIS) 

 

Apesar de significativo os períodos que propiciam a regência nas disciplinas 

de Estágio I e Estágio II, considero que ainda seja insuficiente para estarmos 

dialogando com a fundamentação na prática. (SOFIA) 

 

Nos discursos, observamos avanços na viabilização para acontecer a interação do que 

se aprende na academia enquanto fundamentos e teorias para aplicar na prática, ou seja, 

buscar vivenciar no ensino da educação escolar, por meio de atividades, aplicar aspectos 
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apreendidos na área da Didática, nos Ensinos e Fundamentos Psicológicos. Reafirmamos essa 

declaração com a visão de Luna (participante) acerca do PIBID como espaço de efetivação 

para ocorrer esse diálogo teórico e prático no percurso da formação inicial. 

 

Quanto a experiência vivenciada no PIBID e todas a suas particularidades é 

fundamental esclarecer a grande importância desta atuação para 

complementar e fundamentar a atuação junto as atividades estritas do curso. 

Permite relacionar, posicionar-se, dialogar e compartilhar as experiências do 

PIBID com o embasamento teórico dentro da Universidade. 

 

 Contudo, assinalamos que, apesar da melhoria e de certa eminência em algumas 

licenciaturas no que tange ao elo interativo entre saber teórico com o prático nas propostas 

curriculares atuais, ainda evidenciamos, de acordo com Sofia (outra participante) uma falta, 

bem como, uma escassez de atividades que propiciem mais essa articulação. Na verdade, até 

existe nos documentos, mas a realidade expressa outra coisa. Na história da formação dos 

professores, isso é recorrente, “esses saberes têm sido trabalhados como blocos distintos e 

desarticulados. Às vezes um sobrepõe-se aos demais, em decorrência do status e poder que 

adquirem na academia” (PIMENTA, 2012, p.26). 

Em relação ao PIBID como espaço fecundo para os graduandos se constituírem 

enquanto professores (as), evidenciamos nas colocações dos participantes abaixo uma visão 

bastante significativa. 

 

O PIBID contribui sobremaneira na construção da identidade do pedagogo 

na medida que traduz os anseios formativos que defendido, uma formação 

com articulação crítica e reflexiva acerca da própria formação, aliando a 

prática e a teoria educacional com a inserção do licenciando num contexto 

educativo concreto e real. (LEO) 

 

Com relação à minha formação, posso dizer que antes do PIBID eu estudava 

as teorias, mas não tinha prática alguma, e, depois do PIBID, os estudos 

fizeram mais sentido, pude colocar em prática o que aprendia, o que 

proporcionou uma articulação entre teoria/prática, além de contribuir 

significativamente para minha formação, pois me deu uma visão melhor 

sobre meu papel enquanto docente. (MARINA) 

 

Um ponto que nos chama atenção em todas as falas colocadas em tela neste capítulo é 

que os conteúdos representacionais explorados denunciam que, ainda, não há uma visão da 

prática educativa que apresente outros elementos e funções inerentes ao fazer docente 

disponibilizado pelo modelo de formação inicial instituído em 2010. Quer dizer, os 

licenciandos ao buscarem aspectos que para eles representem a prática educativa, não fazem 
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menção a um fazer que incorpore a função da coordenação, supervisão, ou mesmo, uma 

perspectiva de prática inclusiva, habilidades e vivências que aparecem estruturadas no novo 

modelo. Todavia, entendemos que as representações sociais não são fixas, tampouco surgem 

instantaneamente, os mesmos poderão porventura apresentar noutras pesquisas, já 

transformações em suas representações em que introduzam elementos dessas concepções de 

prática educativa, já que estas se configuram culturalmente.  

A construção dessa categoria, de fato, deu-se pelas frequências dos temas que nela se 

associam. Contudo, deixamos sua análise para o término, pois reconhecemos que as atitudes, 

os comportamentos dos sujeitos, aquilo que eles acreditam e defendem enquanto prática 

docente, bem como, seus discursos, compartilhamentos e suas representações sociais 

referentes à profissão do magistério, têm implicação direta com os conteúdos teóricos e 

práticos vivenciados na formação inicial por meio de atividades curriculares ou 

extracurriculares. Desse modo, admitimos que a formação inicial tem funcionalidade ímpar na 

elaboração das representações sociais, no seu compartilhar como para sua manutenção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, 

mas lutamos para que o melhor fosse feito...  Não 

somos o que deveríamos ser, não somos o que 

iremos ser, mas, graças a Deus, não somos o que 

éramos. 

(Martin Luther King) 

 

Antes de emitirmos algumas notas conclusivas e reflexivas, consideramos necessário 

resgatar o caminho percorrido ao longo desses dois anos de pesquisa. Partindo dessa 

proposição, retomamos nosso objeto de estudo representações sociais de pedagogos em 

formação inicial acerca da prática educativa. Para alcançarmos o que Moscovici (2013) 

concebe como quase tangíveis, ou seja, as representações sociais a respeito desse fenômeno 

estudado, lançamos mão do locus de pesquisa pertinente ao objeto, participantes, percurso 

teórico-metodológico fundamentados numa perspectiva qualitativa de investigação, em que 

privilegia a análise dos conteúdos partilhados. 

 No decurso inicial, nosso construto de produção tratou de elucidar brevemente o 

contexto da formação inicial para pedagogos a nível de Brasil e, nesse processo, apresentamos 

a UFRN como um dos espaços férteis para essa habilitação. A presente atividade propiciou-

nos a identificação de problemáticas e percalços que acompanharam a formação docente 

desde sua constituição, apresentando resquícios até os dias atuais. Estes, podem se colocar 

como elementos decisivos no processo de construção e objetivação da representação social 

para os participantes. 

Agregamos ainda, nessa sucessão histórica um modelo formativo que vem se 

configurando no âmbito da UFRN, o qual tem contribuído sobremodo para os licenciandos se 

constituírem professores na caminha inicial, fazendo-os assumirem o papel de professor-

formador, compreendendo de certo modo o fazer dessa profissão na contemporaneidade. 

 Na continuidade, demos ênfase a um diálogo com o aporte teórico da Teoria das 

Representações Sociais (TRS), considerando relevante elucidar os aspectos que se relacionam 

ao tema de investigação, traçando sobre sua gênese, seus conceitos, processos de elaboração e 

funções empregadas pelos sujeitos no cotidiano. No percurso teórico, fizemos um 

levantamento de trabalhos de pesquisadores que discutem, em especial, as temáticas da 

formação inicial para professores, docência, saberes necessários ao fazer do professor, 

identidade docente e prática educativa. 
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 Nas seções subsequentes, tratamos de explanar a dialogicidade entre a teoria 

selecionada e a prática (pesquisa de campo e técnicas) efetuada, bem como, os construtos que 

se deram através dos resultados encontrados. Enfatizamos os conteúdos das falas por meio 

dos campos semânticos, categorias e temas. Nesse processo analítico localizamos os 

elementos que possivelmente configuram e estruturam a representação social que eles têm a 

respeito da prática educativa. Desse modo, dedicamos esses capítulos à demonstração e 

confirmação desse intento. 

Em se tratando da tessitura referente aos campos semânticos, temos a impressão que 

os participantes, mesmo em processo inicial formativo, demonstram uma perspectiva de 

prática educativa alicerçada em aspectos técnico-instrumentais, saberes epistemológicos, 

pedagógicos e experienciais, ora se ancorando nos aspectos efetivo-emocionais e, nesse 

terreno de componentes constitutivos trazem vestígios e evocam uma visão de docência 

vocacional, sacerdotal.  

Apresentou-nos também, uma substância significativa de elementos que convergem 

para uma representação social emergente na visão desse contexto, uma vez que nos 

presenteiam com enfoque mais social e valorativo à prática educativa. Ao final, reafirmam 

essa lógica social, ao declararem que para despontar à prática educativa, necessita-se, 

contudo, de um espaço organizado chamado escola, professores e alunos, elementos 

imprescindíveis à sua existência. 

 Os dois primeiros campos Aspectos instrumentais e metodológicos e Saberes 

basilares da formação docente afloraram elementos da representação sobre a prática 

educativa brotados sobre uma terra instrumental e metodológica e em saberes basilares 

necessários à formação docente. Tratando-se, necessariamente, da base essencial que 

converge para a realização de atividade docente agradável, a qual necessita, portanto, de uma 

formação teórica e prática sólida e de uma variedade técnica calcada não apenas para 

habilidade do professor, mas para melhorar o acesso do aluno ao aprendizado. Esses campos 

nos reafirmam que: prática educativa não é o ensinar pelo ensinar, o mero ato docente. É a 

ação docente situada e esclarecida teórico-sócio-politicamente de suas atribuições. 

Há, de fato, a inevitabilidade de uma excelente capacitação interna e cooperação 

externa em prol da fecundação do processo de ensino-aprendizagem, em que só uma base 

formativa teórica e uma didática impecável na área não dá conta por si só de responder às 

demandas emergentes do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, tem que existir 

elementos do fazer pedagógico à disposição do professor, como recursos de mídia, materiais 
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impressos, instrumentos audiovisuais  e acesso a técnicas, pois essa possibilidade somada à 

base formativa do professor, fazem, de fato, a prática fluir significativamente, pois essa é a 

função principal a ser desempenhada: assegurar o processo de propagação e assimilação dos 

conteúdos do saber escolar e dos saberes cotidianos através do desenvolvimento das 

capacidades cognitivas e emocionais dos alunos.  

Eles nos apontam, por meio dos conteúdos representacionais evocados, a ideia de que 

o trabalho docente precisa dessa base técnica e metodológica conectada à formação teórica de 

área. Quer dizer, carece, sem sombra de dúvidas, dessa interação gnosiológica e técnica para o 

saber-fazer docente acontecer. 

Nessa pirâmide, aparece o terceiro campo denominado Aspectos afetivo-emocionais, 

que aflora os elementos representacionais referentes às questões afetivas e emocionais que 

permeiam as situações vivenciadas pelos sujeitos envolvidos na prática educativa, quer no 

nível individual ou coletivo. Não traduz apenas àqueles relacionados ao professor, mas que 

estabelecem elo também no convívio coletivo dele com os alunos. Esse campo compreende os 

ingredientes que dão sobrevivência às interações; eles as fazem acontecer.  

Ademais, levanta vestígios da sobrevivência, ainda de uma representação social de 

docência calcada na missão, no sacerdócio, no dom, bem como, vocação do sujeito ao 

nascimento para exercer essa profissão, visão marcada pelo viés da pedagogia tradicional. 

Isso é observado, fortemente, através dos elementos vocação, amor, cuidado e doação que 

ainda aparecem sendo partilhados no contexto como aspectos decisivos ao exercício.  

Esse fenômeno sucede-se, pelo fato de que as representações não somem do dia para 

noite do convívio de um grupo, tampouco, de um ano ou década para outra, ao contrário, elas 

são aprimoradas ou transformadas conforme necessidades histórico-sociais com um objetivo 

prático de contribuir para a construção da realidade comum partilhada por esse conjunto de 

sujeitos. 

 Esse pensamento da vocação relacionada à profissão de magistério é clássico. Isso, 

possivelmente, aconteça ainda hoje, pela elevada predominância do gênero feminino nesse 

universo, em que estabelecem relações emergidas da combinação existente entre vocação, 

ensino, maternidade e funções domésticas, questões desenhadas e configuradas 

historicamente.  

Nesse ensejo, reconhecemos que não é de hoje a ocorrência dessas atribuições. Desde 

que a mulher se esforçou para exercer a profissão de magistério, passaram a justificar seu 

ingresso mediante essa visão. Esse ideário sacerdotal, também, pode, porventura, estar apenas 
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descortinando a questão do laço afetivo que atravessa as relações de trabalho demarcadas ora 

por uma questão religiosa, ora por fatores internos de humanização e doação daquele que se 

propõe a exercer. Até porque, as particularidades sejam elas de uma ordem inata ou a 

experiencial, são profundamente relevantes para o desempenho dessa profissão.     

O Campo 4 Enfoque social e valorativo alusivo à pratica pedagógica, em especial, 

trouxe uma perspectiva do fazer dedicado e conectados aos aspectos sociais e políticos da 

profissão docente. Expõe os traços de uma valorização social agregada nas últimas décadas ao 

papel social do professor, ademais, brinda-nos com as características que situam em nível 

individual um docente engajado e esclarecido social e politicamente sobre a realidade 

concreta em que vivencia sua função, suas lutas e progressos. Além disso, oferece-nos 

unidades que convergem para uma visão de educação libertadora e crítica da sociedade.  

O quinto campo Das atribuições da docência levanta especificamente, as habilidades 

e competências que habitualmente o pedagogo tem desenvolvido no processo de ensino-

aprendizagem, bem como, aquelas com relação ao processo de obtenção e domínio de 

conhecimentos das áreas que deverá ministrar durante a competência de ensinar, as 

habilidades de educar e cuidar sendo exercidas numa área de ensino exclusiva, como na 

educação infantil e àquelas que tratam da ação e desenvoltura docente comprometida 

eticamente com vista à construção de uma sociedade justa e igualitária, no sentido de que seu 

fazer repercute nas ações dos seus alunos fora do contexto de sala de aula. 

Na teia de sentidos, o sexto campo intitulado Elementos que configuram à prática 

educativa versou sobre quem, como e onde são materializadas as relações subjetivas e 

objetivas do processo ensino-aprendizagem. Neste também, foi destacado os elementos que 

dialogam com os campos predecessores. Ademais, relatou-nos sobre os atores que 

desempenham essas habilidades e competências que são atravessadas pelas questões afetivas, 

sociais e políticas num ambiente particular, denominado escola, a qual tem a incumbência de 

prover aos alunos conhecimentos sistematizados que propiciem o seu desenvolvimento 

intelectual, sendo esses úteis para suas desenvolturas cotidianas, bem como, para sua vida 

prática.  

Com base nas quatros categorias e seus temas correspondentes, constatamos 

evidências de uma representação social de prática educativa voltada para sala de aula, 

atravessada fortemente pela questão afetiva, teórica e técnica que se apresenta pautada no 

planejamento, na mediação de saberes e na avaliação. Ou seja, a representação social sobre a 



140 
 

 
 

prática educativa é para nossos participantes multifacetada, construída no entremear de 

saberes que cada um carrega a respeito da profissão de magistério. 

Por vezes, os sujeitos apresentam a formação inicial como elemento decisivo na/para 

construção dessa representação e, nessa faceta as políticas e estratégias de incentivo à 

docência, como o PIBID e os componentes curriculares que propiciam a experiência 

pedagógica herdam uma posição singular nesse processo formativo. Constatamos resquícios 

de uma visão sacerdotal e vocativa do fazer docente em que se apresenta ainda fortalecida. 

Contudo, visualizamos uma porção de elementos que evidenciam uma representação social da 

prática educativa aflorada sob um teor mais social e político sendo desenhada.  

O amálgama e a tessitura dos campos, assim como, a análise das categorias/temas 

revelaram uma representação social de prática educativa ancorada na ideia de que não existe 

fazer docente excluído do viés de saber técnico, experiencial e de área, sequer excluso do 

diálogo com as dimensões afetiva, social e política e, muito menos, separado daqueles que 

materializam o processo de ensino-aprendizagem, professor e aluno, com suas histórias de 

lutas e resistências que ao passar dos anos vão conferindo ao fenômeno educativo novas 

concepções, representações. À vista disso, os sujeitos corporificam a prática educativa no real 

sentido do fazer, fazer situado, ação docente comprometida com os processos de ensino e 

aprendizagem, profissionalização. 

Diante da produção desse trabalho, podemos afirmar que a pesquisa nos possibilitou 

significativas contribuições, à medida que nos incitou à reflexão sobre como parte dos 

professores de hoje avaliam a formação inicial, compreendem e concebem seu fazer diário. 

Além disso, proporcionou-nos a aquisição de novos saberes acerca da TRS, sobre as temáticas 

docência, políticas formativas, formação inicial de professores e fazer docente. 

Em relação a contribuição social da pesquisa, almejamos que esta possa prover novas 

discussões a respeito da formação de professores e sobre o papel singular que este tem na 

atualidade. Ademais, buscamos beneficiar com nossos resultados outras investigações, 

planejamentos e ações no contexto da formação inicial no âmbito da UFRN e nas pesquisas 

que abordam e dialogam sobre/com representações sociais e formação de professores. 
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Identificação dos Participantes:                 Id. Participante ________________________ 

Gênero: (   ) masculino    (   ) feminino   (   ) outro ______________________________ 

Idade: 

(   ) entre 16 e 20 anos               (   ) entre 21 e 25 anos 

(   ) entre 26 e 30 anos               (   ) entre 31 e 35 anos 

(   ) entre 36 e 40 anos               (   ) mais de 40 anos 

Possui formação superior em outra área? ______ Qual?_________________ 

 

Período atual no Curso de Pedagogia: _______________________________  

 

Nível que atua/atuou no programa: 

(   ) Ensino Fundamental (anos iniciais)         (   ) Educação Infantil 

(   ) Ensino Fundamental (anos finais)           (   ) EJA 

(   ) Não atuou 

 

1. Qual/quais período (os) do curso que mais exercitou a prática da docência? Em quais 

componentes curriculares? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. De que maneira você avalia a prática educativa disponibilizada pelo seu curso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

3. Quais elementos da “prática educativa” você aprendeu durante sua formação inicial 

que considera indispensáveis a sua atuação nos estágios e para seu fazer profissional futuro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Enquanto futuro pedagogo, para você, que função tem a prática educativa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Quais os saberes basilares da prática docente proporcionada na formação inicial? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Obrigada por contribuir para a realização desse estudo! 

 

Apêndice A - Questionário aplicado aos bolsistas 

do PIBID/Pedagogia/UFRN 
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Identificação dos Participantes:                 Id. Participante _________________ 

Gênero: (   ) masculino    (   ) feminino   (   ) outro _______________________ 

Idade: 

(   ) entre 16 e 20 anos               (   ) entre 21 e 25 anos 

(   ) entre 26 e 30 anos               (   ) entre 31 e 35 anos 

(   ) entre 36 e 40 anos               (   ) mais de 40 anos 

Possui formação superior em outra área? ______ Qual?_________________ 

 

Período atual no Curso de Pedagogia: _______________________________  

 

6. Como você avalia sua formação inicial? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7. Qual/quais período (os) do curso que mais exercitou a prática da docência? Em quais 

componentes curriculares? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

8. De que maneira você avalia a prática educativa disponibilizada pelo seu curso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

9. Quais elementos da “prática educativa” você aprendeu durante sua formação inicial 

que considera indispensáveis a sua atuação nos estágios e para seu fazer profissional futuro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10. Enquanto futuro pedagogo, para você, que função tem a prática educativa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. Quais os saberes basilares da prática docente proporcionada na formação inicial? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Obrigada por contribuir para a realização desse estudo! 

 

 

Apêndice B – Questionário aplicado aos licenciandos do 

Curso de Pedagogia/UFRN 
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Apêndice C- TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

I. IDENTIFICAÇÃO DO/DA PARTICIPANTE 

Como gostaria de ser chamado? __________________________. 

II. CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

1. Escreva três palavras (somente palavras) que vêm imediatamente à sua cabeça e que na sua 

opinião completam a seguinte afirmação: 

Prática educativa é... 

 

 

 

2. Agora, ordene nos espaços abaixo as palavras que você escreveu acima, classificando-as 

de acordo com a importância que você atribui a cada uma delas. 

 

1ª  

 

2ª  

 

3ª  

 

3. Justifique abaixo a escolha e hierarquização que você fez das palavras: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Obrigada! 
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Apêndice D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Eu, ....................................................................................., tendo sido convidado a 

participar da pesquisa “Prática educativa: representações sociais de pedagogos em formação 

inicial do Curso de Pedagogia da UFRN” que tem como pesquisador (a) responsável a Srª. 

Maria das Dores Dutra Xavier, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGED), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, afirmo que as seguintes 

informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos: 

 Esta pesquisa pretende identificar e analisar as representações sociais de pedagogos 

em formação inicial sobre a prática educativa.; 

 O motivo que nos leva a fazer este estudo é o de propiciar uma discussão a respeito 

dos saberes que atravessam a docência, bem como o fazer docente que vem sendo 

desenvolvido a partir desse modelo formativo: Curso de Pedagogia/UFRN e do 

PIBID/Pedagogia/UFRN implementados em 2010. 

 Que os resultados que se deseja alcançar é verificar se as medidas ora ressaltadas têm 

surtido efeito positivo na formação e futura desenvoltura pedagógica dos 

licenciandos/bolsistas. 

 Que esse estudo terá início em fevereiro 2014 e fim em dezembro de 2015. 

 Que o estudo será feito por meio de Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) 

e um questionário semiestruturado. 

 Que eu participarei das seguintes etapas: Técnica de Associação Livre de Palavras 

(TALP) e questionário semiestruturado. 

 Que não há outros meios conhecidos para se obter os mesmos resultados. 

 Que os incômodos que poderei sentir com a minha participação são os seguintes: 

constrangimentos com a participação na TALP. 

 Que não há possíveis riscos à minha saúde física e mental. 

 Que os benefícios que deverei esperar com a minha participação, mesmo que não 

diretamente são: maiores possibilidades de lidar de forma eficaz com a prática 

pedagógica na atuação docente. 

 Que a minha participação será acompanhada do seguinte modo: por meio da TALP e 

questionário semiestruturado, pelas pesquisadoras. 

 Que, sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas 

do estudo. 
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 Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do estudo e, 

também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga 

qualquer penalidade ou prejuízo. 

 Que as informações conseguidas através da minha participação não permitirão a 

identificação da minha pessoa ou da escola que trabalho, exceto aos responsáveis pelo 

estudo; e que a divulgação das mencionadas informações só será feita entre os 

profissionais estudiosos do assunto. 

 Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

 Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

 Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável: Maria das Dores Dutra Xavier. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa ““Prática educativa: representações sociais de pedagogos em formação inicial do 

Curso de Pedagogia da UFRN” e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, 03 de setembro de 2014 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 
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Como pesquisadora responsável pelo estudo (“Prática educativa: representações 

sociais de pedagogos em formação inicial do Curso de Pedagogia da UFRN”), declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente 

e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.Declaro ainda estar ciente que 

na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e diretrizes 

propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 




