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RESUMO 

 

A docência se vislumbra, na esfera social, como atividade plural que se estabelece por 

saberes, competências, vivências, trajetórias e estilos de trabalho. Nessa circunstância, os 

processos formativos de construção profissional se dão em meio à sistematização das 

aprendizagens na academia e à construção diária de conhecimentos, a partir das práticas 

sociais e troca de saberes na relação teórico-prática, permitida, principalmente, pela formação 

inicial. Diante disso, buscamos identificar a representação social de estagiários (as) que 

cursam disciplinas de Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia da UERN, acerca da 

docência. Propomos, ainda, perceber como o curso e, em específico, as disciplinas de Estágio 

Supervisionado contribuem para construção dessa representação. Para tanto, apoiamo-nos na 

Teoria da Representação Social (MOSCOVICI, 1978), a fim de desvelar aspectos simbólicos 

desse processo de construção da imagem sobre docência como um fenômeno social. Como 

aporte complementar, fizemos uso da Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 1998). Para coleta 

de dados aplicamos a Técnica de Associação Livre de Palavras - TALP, o questionário, a 

entrevista semiestruturada e a observação in loco. O tratamento dos dados foi realizado 

através dos softwares EVOC e Excel, bem como a partir da técnica de Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2011). Os resultados contemplam regularidades que nos permitem perceber que os 

sujeitos da pesquisa constroem uma representação de docência multifacetada, observada de 

forma intensa por meio dos elementos do núcleo central: amor, dedicação, ensinar e aprender. 

Esses são, pois, pressupostos necessários à profissão. Diante disso, os resultados revelam, 

ainda, que o ser e o fazer docente se pautam na representação social de docência em quatro 

dimensões: técnico-profissional, criativa e sensível, sócio formativa e a dimensão do desafio. 

Assim, encontramos indícios de que essa imagem simbólica e representacional se constrói a 

partir de esquemas de percepções gerados pelas trajetórias de vida, amalgamados aos 

elementos que definem a escolha da profissão, bem como no desvelamento formativo de 

construção identitária através da práxis e ou de um possível habitus engendrado nas trajetórias 

socioculturais. 

PALAVRAS- CHAVE: Representação social. Docência. Profissão.  
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RESUMEN 

 

 

La docencia se puede ver, en el ámbito social, como una actividad plural que se establece por 

conocimientos, competencias, experiencias, trayectorias y estilos de trabajo. En esta 

circunstancia, los procesos formativos de construcción profesional se dan en medio de la 

sistematización del aprendizaje en la academia y por la construcción diaria de conocimientos, 

por medio de las prácticas sociales y cambio de conocimientos a través de la relación teórica y 

práctica, permitida, principalmente, por la formación inicial. Delante de esto, tratamos de 

identificar la representación social de estudiantes que asisten a las disciplinas de prácticas 

supervisadas en el curso de Pedagogía de UERN, se preparando a la docencia. También 

proponemos, dar cuenta de cómo el curso y, en particular, las disciplinas de prácticas 

supervisadas, contribuyen a la construcción de esta representación. Por lo tanto, nos basamos 

en la teoría de la Representación Social (Moscovici, 1978), con el fin de revelar aspectos 

simbólicos de este proceso de construcción del imagen de la docencia como un fenómeno 

social. Como contribución complementaria, utilizamos la Teoría del Núcleo Central (ABRIC, 

1998). Para recopilar los datos, aplicamos la técnica de libre asociación de palabras - TALP, 

cuestionario, entrevista semiestructurada y observación in loco. El análisis de datos se dió a 

través del software EVOC y Excel, así como por la técnica de análisis de contenido. Los 

resultados incluyen regularidades que nos permiten darnos cuenta de que los sujetos 

construyen una representación de la docencia multifacética, percibida intensamente, a través 

de los elementos del nucleo central: el amor, la dedicación, la enseñanza y el aprendizaje. 

Estas son, por tanto, las condiciones necesarias para la profesión. Así que los resultados 

también revelan que el ser y la enseñanza se firman en la representación social de la docencia 

en cuatro dimensiones: técnico-profesional, creativo y sensible, formativa socio-formativa y 

la magnitud del desafío. Así, encontramos evidencia de que esta imagen simbólica y 

representativa se construye a partir de esquemas de percepciones generados por las 

trayectorias de vida, amalgamados a los elementos que definen la elección de la profesión, así 

como en la presentación de entrenamiento de construcción de la identidad a través de la praxis 

y de un posible habitus engendrado a trayectorias socioculturales. 

 

PALABRAS-CLAVE: Representación Social. Docencia. Profesión. 
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INTRODUÇÃO 

 

As representações sociais emergem em um campo híbrido e dinâmico, o qual permite 

que os indivíduos estabeleçam formas de conhecimento social, maneiras de pensar a 

realidade, representar, internalizar e interpretar o mundo na busca de familiarização com os 

objetos sociais e adaptação ao grupo. 

A origem da construção de uma representação social, segundo Moscovici (1978), está 

imbricada à necessidade de não ser ignorante e nem estar fora do circuito coletivo. Além 

disso, Moscovici (2012, p. 46) explica que “elas possuem duas faces, que são 

interdependentes, como duas faces de uma folha de papel: a face icônica e a face simbólica”. 

Desse modo, nos faz compreender que toda representação figura um sentido e todo sentido, 

uma figura (MOSCOVICI, 1978). Sem um conceito estabelecido, o autor concebe a Teoria 

das Representações Sociais (TRS) como um campo de conhecimento inerente à Psicologia 

Social que explicita os elementos sócio cognitivos, os quais estabelecem a construção mental 

sobre o objeto, principalmente ao agregar valores sociais e culturais, no intuito de representar 

a realidade social. Como um guia para ação, esse fenômeno orienta a comunicação e a relação 

com o mundo numa mediação simbólica entre o individual e o social. 

Portanto, as representações sociais como sistema de interpretação do real e saber do 

senso comum, geralmente, conduzem e orientam nossas condutas e comunicações sociais. 

“Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um 

encontro, em nosso universo cotidiano” (MOSCOVICI, 1978, p. 41). Assim, as relações 

sociais estão no envolto dessa amálgama simbólica que dá sentido às práticas sociais. Nesse 

caso, essa produção representacional pode envolver e permitir interferências na construção de 

identidades coletivas e individuais, de tal modo que possibilitam, também, refletir um habitus 

interiorizado pelo sujeito, a partir das suas subjetividades e o contato direto com o campo e as 

estruturas objetivas. Então, como um conceito que auxilia a compreensão da representação 

social, utilizamos o habitus
1
 como uma proposta para melhor entender a superação entre o 

objetivismo e o subjetivismo, que envolve, também, a construção de uma representação 

social. Para Nogueira; Nogueira (2009), a subjetividade é algo socialmente estruturado, visto 

                                                           
1
 Ressaltamos que não é nosso interesse nos aprofundarmos nesse campo conceitual, mas, achamos pertinente 

trazer para diálogo teórico, visto a sua importância para compreender sobre as relações simbólicas que permeiam 

a vivência em grupo e a construção de uma representação social.  
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que os comportamentos, as atitudes e práticas dos sujeitos são produzidos de acordo com sua 

posição e origem social. O objetivismo é visto como “campos” e, nesse panorama, 

entendemos que “o campo é o palco em que se desenrolam as inúmeras relações que 

constituem a estrutura social” (MELO; DOMINGOS SOBRINHO, 2005, p.118), enquanto o 

habitus é o “sistema de disposições duráveis estruturadas de acordo com o meio social dos 

sujeitos” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p. 24).  O entrelace dialético entre esses fatores 

revela um sujeito, um ser social formado a partir dos costumes, alteridade e socialização. 

Nogueira (2002) ressalta que o indivíduo, nessa perspectiva, é um ator socialmente 

configurado. Os gostos, as preferências, as aptidões, as posturas corporais, a entonação de 

voz, as aspirações relativas ao futuro profissional seriam socialmente elaboradas.  

Assim, o sujeito que tem seu habitus interiorizado tende a operar de acordo com suas 

representações, aparentemente próprias, mas afloradas a partir do meio social, capital cultural 

ou econômico que possui, bem como das classes de interesses e percepções. Diante do 

exposto, compreendemos que o habitus é resultante das relações objetivas e por elas 

influenciado. Entretanto, as relações entre os agentes, no campo, (re)estruturam e 

(re)elaboram a subjetividade, produzindo uma representação social e estruturas que permitem 

sua elaboração. 

É conveniente, pois, entendermos a docência como uma construção social que se 

manifesta em atividades plurais, sendo possível a construção de imagens e significados acerca 

da profissão e, consequentemente, a elaboração de representações sobre essa atividade 

profissional. Portanto, a representação social se constrói diante da necessidade de se 

compreender a profissão; na busca pela identidade arraigada às práticas sociais produzidas no 

campo de disputas e lutas envolvidas na relação entre a subjetividade e a objetividade. Tais 

práticas permitem, portanto, estabelecer relações entre os grupos, na tentativa de entender as 

manifestações subjetivas dos sujeitos como grupo social.  

Nessa dinâmica, o docente, como sujeito sociocultural, constrói e reconstrói seus 

conhecimentos, adaptando-se às demandas sociais e históricas, a suas experiências e seu 

trajeto formativo. Tendo como referente suas práticas sociais, o professor em formação se 

apropria do ser e do fazer docente. Nesse contexto, as disciplinas teórico-práticas, assumem 

um papel significativo, uma vez que incluem os licenciandos no campo profissional, 

possibilitando uma reflexão sobre as interfaces do contexto no encontro com a subjetividade 
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do grupo, que se configura, nessa realidade, muitas vezes, a partir da sua representação sobre 

a profissão. 

A partir dessas reflexões e inquietações geradas no entorno do papel do docente na 

sociedade moderna, nos debruçamos a investigar sobre as atribuições do Pedagogo, postas 

pelas Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia (2006), o que reflete o trabalho docente 

na conjuntura atual. Principalmente, impulsionada pela minha prática enquanto professora na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), lecionando, dentre outras 

disciplinas as de Estágio Supervisionado I, II e III. Nesse espaço, percebemos dúvidas e 

anseios à respeito das práticas e relação pedagógica nos espaços de atuação profissional, o que 

favorece pensar, sobre a representação dos estagiários acerca da profissão. São esses fatores, 

portanto, que têm instigado à realização desta pesquisa, uma vez que os dados e informações 

poderão contribuir para esclarecer inquietações geradas através do trajeto acadêmico pelos 

discentes e docentes, em geral, bem como aprimorar as pesquisas nos campos diversos da 

educação, em específico para formação de professores iniciantes. 

Partindo desse pressuposto, a pesquisa em tela tem como objeto de estudo a 

representação social de alunos (as) que cursam as disciplinas de Estágio Supervisionado no 

curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN/Campus 

Central acerca da Docência.  

Diante disso, a nossa investigação se revela pelas questões norteadoras que acendem a 

discussão e direcionam todo percurso investigativo: Para os (as) estagiários (as) do curso de 

Pedagogia da UERN, qual a representação social de docência? Quais sentidos dados à 

docência fortalecem esse universo simbólico? De que forma o curso e as disciplinas do 

Estágio Supervisionado interferem na construção simbólica de uma imagem representacional 

sobre docência? Existe um habitus subjacente à construção das representações sociais desses 

sujeitos? 

A partir dessas interrogações sistemáticas, apresentamos como objetivo geral: 

identificar a representação social de estagiários (as) do curso de Pedagogia da UERN acerca 

da docência. Como objetivos específicos, delimitamos: entender os sentidos atribuídos à 

docência pelos estagiários; perceber como o curso e, em específico, as disciplinas de Estágio 

Supervisionado contribuem para a construção dessa representação; verificar a interferência do 

habitus na construção da representação social dos referidos sujeitos. 
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Em suma, buscamos apreender a forma como os (as) estagiários (as) percebem a 

docência, como classificam o ser e o fazer docente e de que modo constroem sua 

representação social sobre a profissão. Nesse construto, entendemos que os alunos não 

representam a docência apenas como profissão laboral. Essa representação é construída no 

desvelamento formativo de construção identitária através da práxis e de um habitus 

engendrado nas trajetórias socioculturais que se formam também no processo inicial de 

escolarização e no contexto familiar. 

Para dialogar com nosso objeto utilizamos a Teoria das Representações Sociais e a 

Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 1998). Adotamos ainda o conceito de habitus, da 

praxiologia de Bourdieu. Este nos ajudou a compreender aspectos inerentes ao perfil do grupo 

e suas produções diante das estruturas mentais e sociais causadas na/pela alteridade. Para dar 

conta dessa matriz teórica nos debruçamos sobre os estudos de Moscovici (1978, 2012), 

Jodelet (2001), Jovchelovtch (1995), dentre outros que investigam e discutem a Teoria das 

representações sociais. Exploramos, também, obras de autores como Abric (1998, 2001) e Sá 

(1996), considerando a abordagem complementar, ou seja, a Teoria do Núcleo Central.  

Na área de formação docente e estágio supervisionado apoiamo-nos em autores como 

Nóvoa (1995, 2008); Vicentini e Lugli (2009); Villela (2008); Saviani (2007, 2007a, 2009); 

Barreiro e Gedran (2006); Pimenta (2012); Pimenta e Lima (2012). Ainda nos sustentamos 

em documentos legais, tais como: a Lei De Diretrizes e Bases da Educação – LDB, n. 

9.394/1996; Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, 

DE 15 DE MAIO DE 2006); resolução CNE/CP nº 1/2002; e CNE nº 2/2002, que 

estabelecem normas específicas para os cursos de licenciatura (Formação de Professores), o 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da UERN (2012) e o Regulamento de Estágio 

(2010) da mesma instituição.  

Os sujeitos desta pesquisa são estagiários do curso de Pedagogia da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte-UERN, matriculados nos semestres letivos 2014.1 e 2014.2. 

Devido ao caráter investigativo requerido pelo estudo sobre a representação social do grupo 

acerca da docência, e percebendo o grau de dificuldade de apreensão dessa representação e 

entendimento da teoria, optamos por diferentes métodos para coleta de dados. Utilizamos, 

então, a Técnica de Associação Livre de Palavras –TALP, aplicada a todos os estagiários 

participantes da pesquisa, somando-se 124 sujeitos, cujos resultados foram submetidos à 

análise no software Ensemble des Programmes Permetant l´Analyse des Evocations – EVOC 
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(VERGES, 2000). A partir desses resultados discutidos sobre os sentidos postos pelas 

palavras do núcleo central, dialogando com as justificativas dos sujeitos para escolha de cada 

termo. Esse procedimento nos permitiu a aproximação com o núcleo central da representação 

social dos sujeitos. Aplicamos, também, um questionário com 32 desses sujeitos, para traçar o 

perfil socioeconômico do grupo. Elaboramos, portanto, 37 questões, fechadas e abertas, com 

vistas a desvelar aspectos sociais fundamentais para apreensão do nosso objeto de estudo e 

caracterização do grupo. Para análise dos dados obtidos com as perguntas fechadas, 

utilizamos o editor de planilha do programa Excel, da Microsoft Office, para a elaboração de 

gráficos e tabelas. Além disso, com a categorização das respostas de uma das perguntas 

abertas do questionário, pudemos compreender sobre o motivo da escolha do curso pelos 

sujeitos, cujas respostas foram analisadas de acordo com Análise de conteúdo – categorização 

temáticas. Assim, identificamos categorias: A escolha por vocação, a escolha por 

recomendação, a escolha por conveniência.  

Outrossim, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 6 participantes, no 

intuito de verificarmos nossas hipóteses em relação aos resultados já percebidos com as 

demais técnicas e, ainda, para coletarmos elementos importantes na construção simbólica 

representacional dos sujeitos. Por último, fizemos uma observação in loco, para obter 

pressupostos que fortalecessem os resultados encontrados, diante da aproximação dos sujeitos 

a seu espaço social de prática pedagógica. Para as justificativas coletadas na TALP, para as 

questões abertas das entrevistas e para a observação, utilizamos a Análise de Conteúdo de 

Bardin (2011) através da categorização e inferências. Os resultados dessa análise, através da 

classificação dos sentidos atribuídos pelos sujeitos no que se refere à docência, nos rendeu 

quatro dimensões: Técnico-operacional, criativa e sensível, Sócio-formativa e desafio.  

 Ressaltamos que as escolhas dos sujeitos para essa pesquisa foram estabelecidas, de 

forma aleatória, de acordo com a disponibilidade do grupo, tentando equiparar a quantidade 

de sujeitos escolhidos com a quantidade de turmas selecionadas.  

As referidas técnicas de análise, coleta de dados e estudo teórico nos permitiram 

organizar este trabalho em quatro capítulos. No primeiro, apresentamos uma breve análise 

histórica e social a respeito da formação docente no Brasil, atentando sempre para a 

constituição da docência como profissão e nos aprofundando nos aspectos que contribuíram 

para que o curso de Pedagogia fosse criado e fortalecido ao longo da história. Ademais, 

propomos uma discussão sobre o estágio supervisionado e a formação docente, trazendo à 
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tona aspectos legais e formativos do curso de Pedagogia e do Estágio Supervisionado, tanto 

numa visão geral como num olhar mais específico, a partir do lócus da nossa pesquisa – a 

UERN.  

No segundo capítulo, trazemos o percurso teórico-metodológico da pesquisa. 

Apresentamos a Teoria da Representação Social (TRS), proposta por Serge Moscovici, e a 

Teoria do Núcleo Central (TNC), elaborada por Jean-Claude Abric. Explicitamos ainda os 

instrumentos e as técnicas que utilizamos para coleta e análise de dados.  

O terceiro capítulo conta com dados que nos permitiram traçar o perfil 

socioeconômico dos sujeitos, no intuito de evidenciar aspectos inerentes à cultura, à origem 

social, às crenças e valores que permeiam o universo simbólico do grupo. Apresentamos, 

também, os elementos do núcleo central da representação social de docência, seguidos de uma 

construção teórica sobre os resultados, num diálogo pautado pelas nossas apreensões durante 

a observação in loco.  

No quarto capítulo, analisamos as entrevistas, cuja função foi melhorar a apreensão do 

nosso objeto de estudo. Buscamos, pois, conhecer os motivos da escolha da profissão e as 

dimensões da representação social do grupo sobre docência, os quais apresentam-se de 

maneira multifacetada, estando articulados aos elementos do núcleo central. A estrutura 

simbólica e distinta elaborada pelo grupo permite a definição de uma imagem sobre a 

docência, considerando o habitus e os referentes sociais que incidem na constituição de um 

significado atribuído à profissão docente.  

Como desfecho, apresentamos as notas conclusivas da pesquisa, pautadas nos 

resultados ora encontrados, os quais desvelam os sentidos da profissão postos pelos sujeitos. 

Destarte, percebemos que os sujeitos da pesquisa constroem uma representação de docência 

multifacetada, percebida de forma intensa por meio dos elementos do núcleo central, 

fortemente imbricados no percurso que desvela a profissão em quatro dimensões: técnico-

profissional, criativa e sensível, sócio formativa e a dimensão do desafio.  

CAPITULO 1 - A FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL E O CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 

A história da formação docente é marcada por traços decisórios e reguladores que 

delimitam e permitem que se configure o trabalho docente na atualidade. Nesse sentido, 
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aborda traços constituintes da profissão de forma abrangente, dada a pluralidade de 

representações, concepções e interpretações atribuídas aos acontecimentos que marcaram o 

desenvolvimento da docência enquanto atividade profissional. Dessa forma, nos ancoramos 

nos estudos de Nóvoa (1995, 2008), Vilella (2008), Tanuri (2000), Saviani (2009, 2007, 

2007a), dentre outros autores, para esclarecer, de forma sucinta, o marco histórico da 

formação docente no Brasil. Para tanto, a nossa discussão sobre docência se limitará às 

condições do exercício profissional, às instituições de formação da categoria e aos 

conhecimentos, amparados pelos acontecimentos históricos, sociais e políticos que 

influenciaram a consolidação da docência como profissão.  

Nessa direção, reforçamos que a docência, como categoria profissional, na conjuntura 

internacional que repercute na organização da categoria no Brasil, ganhou traços peculiares no 

século XVIII, com a busca pelo perfil do professor ideal (NÓVOA, 2008). Durante esse 

período, travou-se uma discussão calorosa entre pesquisadores, no intuito de estabelecer um 

corpo de saberes e normas próprias ao ofício. No entanto, há um debate que ascende a 

desprofissionalização do ensino que emerge da desvalorização do professor e da busca pela 

profissionalização, no contexto das reformas educacionais.  

Diante disso, concordamos com Ramalho, Nuñes e Gauthier (2003), quando ressaltam 

que o processo de profissionalização da docência representa uma mudança na formação. Isso 

implica sair das práticas baseadas na racionalidade técnica, a partir das quais o professor é um 

técnico executor de tarefas, para assumir a prática segundo a qual ele é construtor da sua 

identidade profissional, assumindo-se como produtor de sua profissão. Assim posto, na 

docência os saberes são referências para a ação-reflexão-ação, no intuito de desenvolver a 

profissão como um processo amplo, dinâmico, flexível, multidimensional e caracterizado por 

etapas de construção coletiva e individual, que se entrelaçam ao longo da vida e da construção 

identitária. Logo, admitimos a docência como profissão por reconhecermos o professor como 

produtor de sua identidade profissional diante das organizações multifacetadas do contexto 

sócio histórico que vivenciamos.  

Pensamos, então, que reconhecer a docência como profissão possibilita traçar o 

percurso histórico da formação docente. Assim, é mister um estudo sobre as idas e vindas, 

avanços e retrocessos, bem como acontecimentos históricos, econômicos e culturais que 

contribuíram para constituição da profissão nos moldes contemporâneos. Desse modo, 

apresentamos alguns aspectos formativos desse processo, desde o Brasil colônia até o 

contexto atual, apoiando-nos em aportes teóricos legais e revisão da literatura, tomando como 
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referência o curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

lócus desta pesquisa.  

 

1.1 CENÁRIO DA FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL 

 

O século XVIII configurou-se como um período marcante na história da profissão 

docente (NÓVOA, 2008). Tanto no Brasil como na Europa, iniciou-se um processo de 

estatização do ensino e a figura do professor começou a ser (re)configurada, dando início ao 

processo de desenvolvimento da docência como profissão. Nesse itinerário, Nóvoa (2008, 

p.15) considera que “a gênese da profissão do professor tem lugar no seio de algumas 

congregações religiosas, que se transformaram em verdadeiras congregações docentes”. Por 

conseguinte, em decorrência das necessidades da época, era preciso se tornar instruído, 

integrante de um grupo e não mais um religioso que agia individualmente sem agrega-se a 

uma classe profissional.  

Com a expulsão dos Jesuítas do Brasil, em 1759, teve início a primeira proposta de 

controle estatal do ensino. O marquês de Pombal propôs uma reforma educacional (1759 e 

1779) e, assim, a responsabilidade na organização dos modelos escolares e o recrutamento dos 

professores ficou a cargo do Estado. Concomitantemente, os professores caminharam para 

conquistar “as condições necessárias para a profissionalização da atividade docente” 

(MENDONÇA, 2005). Nesse bojo, a profissão adquiriu contornos específicos, tanto na 

Europa como no Brasil. 

Nóvoa (1995) aponta que os reformadores portugueses, nessa época, primavam pela 

estatização e criação de uma rede escolar, primeiramente por ser uma aposta para o progresso. 

Assim, percebe-se que “não foi por espírito libertador e igualitário que Pombal empreendeu a 

reforma educacional por meio de mestres e professores seculares, mas pela necessidade [...]” 

(SECO E AMARAL, 2006, p.5). Por esse viés, os autores Nóvoa (1995); Seco e Amaral 

(2006) reforçam que o empenho vindo dos reformadores portugueses permitiu corroborar para 

que o Estado ganhasse forças para alcançar a reprodução social e a legitimação ideológica, 

pois “os professores eram a voz dos novos dispositivos de escolarização e, por isso, o Estado 

não hesitou em criar condições para a sua profissionalização” (NÓVOA, 1995, p.16). Tais 

iniciativas nos permitem, hoje, conhecer os moldes do processo de transição da 
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responsabilidade pelo ensino no país, de modo mais específico, da estatização do ensino, que 

implicou na substituição dos formadores jesuítas leigos e religiosos pelo novo quadro de 

professores laicos e recrutados pelo Estado.  

No entanto, é possível perceber que o modelo formativo organizado pelo Estado se 

tornou bem semelhante ao adotado pela igreja. Ou seja, manteve as características de um 

processo pragmático, substituindo o corpo docente para a efetivação do ensino por um 

conjunto de professores que não atendiam as exigências das necessidades formativas da 

época. Portanto, as novas configurações estabelecidas apresentaram poucas mudanças 

significativas. No nascedouro da profissão, segundo Nóvoa (2008), a função docente se 

desenvolveu de forma secundária e não especializada. Nesse processo, o que se pode destacar 

como peculiar a essa conjuntura é que os professores passaram a ter direito à remuneração, 

paga pelo Estado, sendo selecionados por exames públicos. Esses elementos são considerados 

avanços, mas, do mesmo modo, avigoram o poder Estatal sobre a classe, de forma 

dominadora. Além disso, a licença para ensinar ganhou destaque no construto identitário 

docente.  

Para Nóvoa (2008), a criação dessa autorização para ensinar é um momento decisivo 

para a história da profissionalização docente, visto que facilita a definição de um perfil 

profissional acoplado por técnicas que servirão de base para o recrutamento desses 

professores e para formalização e aplicabilidade na carreira docente. Essa licença também 

simboliza o apoio do Estado ao fortalecimento e desenvolvimento da profissão, bem como ao 

reconhecimento social aos professores. Instaurou-se, assim, um amplo debate, pois, para 

muitos, a licença fortalecia o poder do Estado no controle da profissão, mas, em outro 

contorno, permitia que uma seleção fosse estabelecida e ao educador fossem agregadas 

algumas características. 

Essa exposição dá margem para percebermos que a reforma pombalina impôs novos 

traços ao processo educacional da época. Outro destaque para o momento, no que se refere às 

iniciativas do Estado, são as aulas régias, simbolizando o início de uma concepção de ensino 

público. Inspirado no iluminismo português, o ideário pombalino propunha uma educação 

laica e voltada para o progresso científico, porém, a formação docente baseava-se, ainda, no 

modelo artesanal. A atuação nas aulas régias caracterizava-se por um modelo de nomeação 

que permitia uma atuação com exigência apenas de apresentação de provas de modalidade, 

fornecidas pelo padre da paróquia e pelo juiz de paz da localidade de origem do candidato à 
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licença docente (VICENTINE; LUGLI 2009). Desse modo, ocorreu o fortalecimento da 

concepção de que a formação docente era limitada e de que as aulas régias tinham um escopo 

pautado por um ensino ainda desestruturado. 

No entanto, esse período tornou-se decisivo para a história da profissão, pois permitiu 

uma busca pela consolidação da classe e imagem do professor, bem como iniciativas para 

organização educacional de um futuro sistema de ensino. Mesmo sabendo que por trás desses 

aspectos havia um controle ideológico dos líderes, acreditamos que permitiram uma 

reprodução social, pois a profissão é pensada aos moldes do estado. Desse modo, 

consideramos os acontecimentos desse período, no que se refere à classe docente, como 

primordiais para avanços e disputas pela consolidação da profissão. 

Decerto, os acontecimentos narrados fortaleceram a formação docente, vindo, em 

seguida, a transição do Brasil de colônia para Império, acompanhada de novos traços gerados 

por diversos influentes legais e ideológicos que caracterizam a educação nesse novo período. 

Agora havia a necessidade de alfabetizar a população para o voto, fator que instigou a 

realização de reformas educacionais, inclusive no processo formativo docente. Marcado por 

suas peculiaridades, esse momento foi primordial, também, para a profissão assumir 

contornos legais no país. 

Para Saviani (2009, p.143), “a questão da formação de professores exigiu uma 

resposta institucional apenas no século XIX, quando, após a Revolução Francesa, foi colocado 

o problema da instrução popular”. É daí que deriva o processo de criação de Escolas Normais 

como instituições encarregadas de prepararem professores. 

 

As escolas normais são instituições criadas pelo Estado para controlar um corpo 

profissional, que conquista uma importância acrescida no quadro dos projetos de 

escolarização de massas; mas é também um espaço de afirmação profissional, onde 

emerge um espírito de corpo solidário. As escolas normais legitimam um saber 

produzido no exterior da profissão docente que vincula uma concepção dos 

professores centrada na difusão e na transmissão de conhecimentos; mas é também 

um lugar de reflexão sobre as práticas, o que permite vislumbrar uma perspectiva 

dos professores como profissionais produtores de saber e saber-fazer (NÓVOA, 

1995, p.16). 

 

Com a criação das escolas normais iniciou-se o momento de busca pela 

institucionalização do ensino, quando, também, os professores, caminharam para obter a 
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valorização da classe. Conforme Villela (2008, p. 29), “para a conquista do reconhecimento 

do ofício, foi fundamental o surgimento das escolas normais, responsáveis pelo 

estabelecimento de um saber especializado e um conjunto de normas que constituiriam esse 

campo profissional”. Nesse cenário, a formação de professores começou a ganhar espaço e o 

ensino normal passou a ser um fator determinante para os avanços que permeavam esse 

contexto. 

As primeiras escolas normais seguiam um modelo Europeu, “mais especificamente o 

francês, resultante de nossa tradição colonial e do fato de que o projeto nacional era 

emprestado às elites, de formação cultural europeia” (TANURI, 2000, p. 63). A partir desse 

momento, a categoria docente entrou em contato com o conjunto de saberes inerentes à 

profissão, mesmo que de forma bem discreta, começando a se desenvolver o fazer docente 

teórico-prático. No entanto, é pertinente lembrar que a instabilidade e vulnerabilidade é 

caracterizante das escolas normais, que, na época, recebiam poucos matriculados em busca da 

formação para profissão docente.  

Com a independência do Brasil, em 1922, a questão formativa docente aconteceu de 

forma mais intensa, baseando-se nos métodos de ensino empregados nos bancos escolares. 

Nesse período, a busca pela gênese docente se configura de forma coletiva e pela procura por 

técnicas de ensino através da escola normal. Os professores passaram a serem idealizadores 

de um perfil formado de acordo com as finalidades sociais, percebendo-se o interesse do 

Estado na formação docente. 

Nesse âmbito, havia uma discussão ascendente sobre como seria a preparação 

adequada para esses docentes. O método Lancaster
2
, também conhecido como ensino mútuo, 

era o modelo predominante de ensino. De acordo com essa metodologia, os professores 

deveriam estar em um patamar mais alto que os alunos, visto a turma extensa que abrangia. 

Havia, ainda, monitores, que eram interlocutores, responsáveis por recolherem os utensílios 

                                                           
2 O método Lancaster ou mútuo foi criado em 1801 na Inglaterra, durante a revolução industrial. Os 

alunos, que podiam chegar a 500 numa classe, eram organizados em grupos menores, que deveriam 

ser instruídos por um monitor. O professor ficava num estrado alto, do qual podia ter a visão completa 

da atividade de diversos grupos de alunos, aos quais não se dirigia diretamente – a comunicação com a 

classe era feita por meio de sinais.  VICENTINI, Paula Perin. LUGLI, Rosário Genta. História da profissão 

docente no Brasil: representações em disputa. São Paulo: Cortez, 2009. 
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do ensino e por informar o professor a respeito daqueles alunos que deveriam ser punidos e 

premiados. Sendo assim, o alunado não poderia manter contato nenhum com o professor. 

 Com a promulgação da constituição de 1934, as províncias passaram a ser 

responsáveis pelo ensino primário, ficando a formação de professores a cargo das escolas 

normais. No entanto, “contrariamente a essa expectativa, predominou nelas a preocupação 

com o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos nas escolas de primeiras letras” 

(SAVIANI, 2009, p.144). É importante lembrar que, ainda durante a primeira metade do 

século XIX, foram instituídas algumas escolas normais no país, como, por exemplo, “em Minas 

Gerais e em Niterói, na província do Rio de Janeiro, no ano de 1835. Em seguida, foram 

abertos cursos na Bahia, em 1836, no Ceará, em 1845, e em São Paulo, em 1846” 

(VICENTINI e LUGLI, 2009, p.32). De responsabilidade das províncias, todas essas escolas 

foram abertas a partir do ato adicional de 1834, e de acordo com a disponibilidade de verbas e 

iniciativas dos governos. 

Mesmo com alguns percalços, a criação das Escolas Normais, por meio de decretos, 

possibilitou uma chamada à profissionalização docente. No entanto, é importante lembrar a 

vulnerabilidade na sua estrutura, o que implicou no fechamento de muitas, à época. Para 

Vicentini e Lugli (2009), alguns dos motivos para esse fechamento foram: as verbas escassas, 

precariedade na estrutura, número insuficiente de alunos (homens não eram admitidos) e as 

dificuldades materiais que todas enfrentavam. 

Ainda sobre as Escolas Normais, no que se refere à metodologia de ensino 

preparatório para os professores, o método Lancaster baseava-se na formação para o domínio 

dos conteúdos e transmissão dos conhecimentos, dando pouco ou nenhum apresso ao fator 

didático-pedagógico. Tal formação tornou-se instável, favorecendo o fechamento da escola de 

Niterói (1849) e a substituição da formação para admissão de professores adjuntos. Mas esse 

caminho não prosperou. Os cursos normais continuaram a ser instalados e a pioneira escola de 

Niterói foi reaberta em 1859 (SAVIANI, 2009). 

Sobre o perfil do professor no século XIX, o itinerário formativo docente limitava-se à 

aquisição de conhecimentos inerentes aos conteúdos escolares e ao exercício de fixação de 

técnicas para aplicação do método oficial. No entanto, a aplicação do método de ensino se 

restringia às questões da organização da sala de aula e pouco se acoplava ao processo de 

aquisição do conhecimento. Tudo isso, tornava-se um imperativo para implementação de um 

modelo que visava a transmissão e memorização dos conteúdos pelos alunos nos bancos 
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escolares. Consequentemente, o construto identitário docente, na época, se limitava a esses 

moldes. 

Nesse momento, percebe-se uma mudança na história da profissão docente, a qual 

começou a ganhar outros contornos, abrindo espaço para fatores responsáveis pela 

desprofissionalização docente, dentre eles a baixa qualidade na formação do Docente. 

Significativamente, na província do Rio de Janeiro, muitos foram recusados por não terem 

qualificação profissional, o que facilitou a atuação de professores adjuntos, formados por um 

modelo artesanal, no qual aprendiam o ofício acompanhando a prática de professores mais 

experientes.  

Mesmo com dificuldades e limitações que davam margem à desprofissionalização 

docente, a instalação das Escolas normais foi decisiva para a formalização da profissão 

docente no Brasil. É importante lembrar que, desde o século XVIII, buscou-se o ensino laico e 

de responsabilidade do Estado. Esse processo ganhou corpo ao longo do tempo, com avanços 

e retrocessos. Assim, a classe docente e a organização do ensino foram se fortalecendo.  

Apesar de ser desprovido de regras, com pouca institucionalização e um aspecto 

vantajoso de descentralização, o Estado criou possibilidades para os primeiros contornos da 

profissão docente também nas Escolas Normais. Por conseguinte, iniciou-se um processo de 

substituição dos mestres-escolas pelo professor de educação primária (NOVOA, 2008). 

O mesmo autor ressalta que, em meados do século XIX, o professorado apoderou-se 

de uma tomada de consciência dos interesses do grupo. Esse período configurou-se como 

importante para o processo de profissionalização, pelo fato de permitir a elaboração de uma 

mentalidade comum por ter a frente professores portadores de um projeto renovado para 

profissão docente. 

Já em meados do século XIX, as Escolas Normais foram amparadas pelo espírito 

otimista que se deu em virtude das mudanças sociais e políticas do período. As influências 

estrangeiras e o crescente processo de urbanização foram fatores importantes para tais 

mutações. Como afirma Saviani (2009, p.145), “o padrão de organização e funcionamento das 

Escolas Normais, foi fixado com a reforma da instrução pública do estado de São Paulo 

levada a efeito em 1890”. Com essa reforma, percebemos a expressão do projeto republicano 

na área de educação.  
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Pela primeira vez professores trabalharam numa mesma perspectiva e com uma 

proposta de currículo modificada, dando mais ênfase às práticas de ensino. Esses avanços 

permitiram que muitos professores viessem à província para observar e estagiar. Além disso, 

São Paulo tornava-se exemplo para outros estados do país. Com esse espírito de renovação, se 

preconizou uma grande melhoria que, 

 

Foi marcada por dois vetores: enriquecimento dos conteúdos curriculares anteriores 

e ênfase nos exercícios práticos de ensino, cuja marca característica foi a criação da 

escola-modelo anexa à Escola Normal – na verdade a principal inovação da reforma 

(SAVIANI, 2009, p. 145). 

 

Mesmo assim, cada vez mais se percebiam traços de domínio do Estado, que 

acompanhava o processo de desenvolvimento do país. A exigência de uma formação 

especializada marcou, pois, um novo processo para profissionalização docente no país, sendo 

esse, também, o momento de se compreender a complexidade do estatuto docente. 

 

Fixa-se neste período uma imagem intermédia dos professores, que são vistos como 

indivíduos entre várias situações: não são burgueses, mas também não são povo; não 

devem ser intelectuais, mas têm de possuir um bom acervo de conhecimentos; não 

são notáveis locais, mas têm uma influência importante nas comunidades; devem 

manter relações com todos os grupos sociais, mas sem privilegiar nenhum deles; não 

podem ter uma vida miserável, mas devem evitar toda a ostentação; não exercem o 

seu trabalho com independência, mas é útil que usufruam de alguma autonomia; etc. 

(NÓVOA, 2008, p.18). 

 

A essa caracterização adicionou-se a feminização do professorado, muito mais 

perceptível no século XIX. Esse período foi marcado, portanto, pelo dilema sobre quem seria 

mais adequado ao ensino: um professor ou uma professora? Atrelados a dilemas e 

contradições na implementação do controle estatal mais estrito, é conveniente ressaltar 

relevantes esforços para a profissionalização do professorado, portanto, se destacam, também, 

as reivindicações dos professores.  

A feminização do professorado vem sendo, por muito tempo, instrumento de análise 

de alguns pesquisadores, haja vista a particularidade que representa e reflete nos moldes 

educativos da sala de aula, principalmente, no ensino primário. A forte presença da professora 

nessa etapa de ensino, mesmo não sendo um imperativo histórico, desvela-se nos contornos 
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específicos da construção da profissão pelas peculiaridades da gênese feminina, 

arbitrariamente estabelecida como critério que habilita o ensino de sujeitos na tenra idade.  

O fenômeno confirma-se ainda, na atualidade, pela significativa participação das 

mulheres nos bancos acadêmicos dos cursos de Pedagogia e, consequentemente, na atuação 

docente como professoras das séries iniciais. Desse modo, inferimos que a escolha 

profissional pode ser influenciada por fatores históricos ainda impregnados de representações 

evocadas pelos sujeitos. Com isso, é pertinente trazer à discussão os influentes para essa 

perspectiva, visto que pode ser fator relevante para construção identitária da classe e motivo 

representacional da docência no âmbito desta pesquisa. 

Para Bragança e Moreira (2013), a partir do século XIX assistimos ao processo de 

feminização do magistério. A escola primária, inicialmente vedada às mulheres, depois da 

Constituição 1827 foi aberta ao ingresso das mesmas, instituindo-se, desde então, a 

possibilidade de acesso à docência para a população do sexo feminino. Essa tomada histórica 

das mulheres se confirma com mais intensidade no século XX, quando o papel feminino, na 

educação, ganha novos traços, perpassando o aspecto quantitativo e equiparando as 

semelhanças nas habilidades da profissão ao da gênese feminina. Talvez esse seja o motivo 

principal para inserção das mulheres nesse espaço. No entanto, essa conquista pode ser 

justificada, também, pela desvalorização do magistério por parte dos homens, devido à 

profissão não possuir status financeiro e social. 

É importante dizer, ainda, que, nesse período, a profissão docente seguia frações 

inerentes à vocação e ao dom pelo ofício. A mulher, por sua vez, se enquadrava nesse perfil 

por ser mãe e isso justificaria o amor à profissão. Assim, o ato de ensinar era como um 

prolongamento do papel de mãe e educadora que a mulher exercia em casa. Tais fatores se 

enquadram nas habilidades do gênero feminino dentre outras especificações da classe.  

Tambara (1998, p.49) analisa o magistério sob a ótica do gênero afirmando que nele 

ocorreu uma “feminização” pela “identificação entre a natureza feminil e a prática docente no 

ensino primário”, num movimento de colagem das características próprias do sexo feminino 

ao magistério. Corroborando com essa ideia, Catani (1997, p. 44) enfatiza que “a mulher 

apresenta uma memória diferente da dos homens e isso se dá não por ela pertencer a um dos 

gêneros: não é o fator biológico que especifica o tipo de memória, mas as experiências e 

trajetórias de vida de cada sexo”. Essas proposições confirmam, pois, que, historicamente, o 
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ensino para as séries iniciais vem se enquadrando aos traços femininos, favorecendo a 

ocupação do magistério, com crianças pequenas, pelas mulheres.  

Não podemos negar que, no Brasil, assim como em outros países, a imagem 

masculina, de fato, marca forte presença na educação, desde quando era dominada pela 

religião. No entanto, foi perdendo espaço, à medida que a sociedade começou a ganhar 

contornos de desenvolvimento, tornando mais heterogêneos os espaços sociais. Daí a entrada 

das mulheres na profissão docente. 

Um fator que contribuiu para a inserção das mulheres no mercado de trabalho, no 

contexto escolar, mesmo que de forma tímida, foi a necessidade de acompanhamento das 

meninas nos bancos escolares, surgindo como imperativo para formação desse grupo o 

acompanhamento por mestres do mesmo gênero. Assim, “O repúdio à coeducação liderado 

pela Igreja Católica e a necessidade de professoras para reger classes femininas possibilitaram 

a abertura de um espaço profissional para as mulheres no ensino” (ALMEIDA, 1998, p. 65). 

Com a necessidade de desenvolvimento do país, o surgimento das escolas de primeiras 

letras e um público mais abrangente, houve uma divisão entre educação para meninos e para 

meninas. Desse modo, a mulher era destinada a ensinar meninas, mesmo sendo um público 

bem menor. A partir desse período, já se percebe, então, uma iniciativa da feminização. Daí 

em diante, as organizações das instituições se modificaram e “a presença das mulheres 

obrigou as Escolas Normais a funcionarem em períodos e espaços diferenciados para cada 

sexo, uma vez que o ensino misto era considerado escândalo na época” (VICENTINI; 

LUGLI, 2009, p.38).  

Por esses influentes, houve mudanças nos currículos, de acordo com o gênero. “Às 

mulheres que podiam ir à Escola Normal [...] ensinavam-se prendas domésticas e música 

juntamente com português, francês, aritmética, geografia, história, pedagogia etc. [...]” 

(ALMEIDA, 2006, p. 73), enquanto que aos homens era ensinada a geometria. Essa “[...] 

diferenciação curricular acabava por representar uma diferenciação salarial, pois a inclusão da 

geometria no ensino dos meninos implicava outro nível de remuneração no futuro – que só 

seria usufruído pelos professores” (LOURO, 2007, p.444). Com isso, passou a imperar uma 

diferenciação entre homens e mulheres. Mesmo assim, os homens começaram a abandonar o 

magistério, abrindo espaço para as mulheres. Com o tempo, o número de mulheres formadas 

nesses cursos superava o de homens, dando margem ao seguinte argumento: 
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Se o destino primordial da mulher era a maternidade, bastaria pensar que o 

magistério representava, de certa forma, “a extensão da maternidade”, cada aluno ou 

aluna, vistos como um filho ou uma filha “espiritual”. O argumento parecia perfeito: 

a docência não subverteria a função feminina fundamental, ao contrário, poderia 

ampliá-la ou sublimá-la (LOURO, 2007, p. 450). 

 

As discussões em torno da feminização do magistério são bastante complexas e 

ganharam espaço ao longo da história, assumindo a educação traços maternos em seus 

contornos formativos. Observamos, pois, que a inserção da mulher na profissão deu-se pela 

ideia de que a educação escolar era a extensão da educação familiar, o que contribuiria para 

uma atuação eficiente no contexto escolar, visto suas habilidades serem consideradas inatas. 

Desse modo, “o magistério, entendido como um prolongamento das atividades maternas, 

passa a ser visto como ocupação essencialmente feminina e, por conseguinte, a única 

profissão plenamente aceita pela sociedade, para a mulher” (NOVAES, 1991, p. 22). Essa 

visão colocou a mulher em uma postura passiva, levando à concepção de que o magistério 

deveria ser exercido somente por vocação. É importante lembrar que a mulher, mesmo com 

esses espaços ganhos, ainda era discriminada e a divisão do trabalho ainda era amparado por 

interesses econômicos.  

Apple (1988, p. 15), ao intensificar os estudos sobre o magistério feminino, mostra a 

prática docente como um “processo de trabalho articulado às mudanças, ao longo do tempo, 

na divisão sexual do trabalho e nas relações patriarcais e de classe”. O trabalho docente, 

compreendido como um aspecto regulador imposto pelo sistema, enquadra a figura feminina 

em padrões sociais, permitindo uma dominação masculina. O autor complementa que 

  

Na passagem progressiva de trabalho masculino a trabalho feminino, as condições 

econômicas e as de gênero são determinantes e no processo de desvalorização do 

magistério, as inserções de classe social por certo transcendem a questão 

simplesmente sexual e englobam os dois sexos (APPLE, 1988, p. 24).  

 

Mesmo não sendo foco da nossa pesquisa, esses percalços que acompanharam a 

feminização são influentes e decisivos para a constituição da identidade docente, além de 

característica marcante para formalização da profissão. Assim, o processo de 

profissionalização docente não pode ser analisado se distanciando desses aspectos históricos 

que contribuíram para constituição de uma identidade profissional e uma representação acerca 

da profissão. 
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1.2 ASPECTOS FORMATIVOS DOCENTES E A CRIAÇÃO DO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 

No final do século XIX e início do XX, as instituições de formação passam a ser 

espaços de construção coletiva da profissão, “que desempenham um papel crucial na 

elaboração dos conhecimentos pedagógicos e de uma ideologia comum” (NÓVOA, 2008, 

p.18). Podemos considerar, então, que essa “é a época de glória do modelo escolar e é 

também período de ouro da profissão docente” (NÓVOA, 2008, p.19). Assim posto, a 

educação brasileira, nesse período, foi marcada por acontecimentos que assinalam a história 

da profissão agregada à institucionalização do Ensino público no país. Nessa época, as 

Escolas Normais passaram por uma verdadeira mutação sociológica do corpo docente; o 

mestre-escola foi definitivamente substituído pelo professor de instrução primária (NÓVOA, 

2008). 

A expectativa por avanços curriculares e pedagógicos no âmbito das escolas normais 

estenderam-se numa perspectiva de reforma. No entanto, “a expansão desse padrão não se 

traduziu em avanços muito significativos, trazendo ainda a marca da força do padrão até então 

dominante, centrado na preocupação com o domínio dos conhecimentos a serem 

transmitidos” (SAVIANI, 2009, p.145). O final do período republicano foi marcado, então, 

por debates de ideias que apostavam no desenvolvimento social, investindo no processo de 

escolarização da população. 

 

É, pois, a ideia central da vertente leiga da concepção tradicional, isto é, a 

transformação, pela escola, dos indivíduos ignorantes em cidadãos esclarecidos, que 

esteve na base do movimento denominado por Nagle (1974) de “entusiasmo pela 

educação”, o qual atingiu seu ponto culminante na efervescente década de 1920. 

Mas é nessa mesma década que a versão tradicional da pedagogia liberal foi 

suplantada pela vertente moderna (SAVIANI, 2007, p.177). 

 

Neste prisma, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) impera como 

primordial à configuração do modelo do professor. O movimento primava por resolver 

situações da educação pública, visando um progresso econômico e social do qual necessitava 

o país na época. Com esse escopo, dentre outros fatores, o movimento tratou problemas 
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formativos dos docentes com intuito de formar um profissional adequado às novas demandas, 

além de oferecer uma educação pública, laica e de qualidade. 

 

[...] reconhecemos que, nas décadas de vinte e trinta, as reformas de instrução 

pública por eles conduzidas nas diversas capitais brasileiras, criaram espaço para 

imprimir por meio de escolas específicas a marca de uma especialização que antes 

não existia e se diversificou, exigindo não só mudanças curriculares nas antigas 

escolas de formação, mas também sua expansão e a definição de uma 

regulamentação de acesso e carreira que colocaram em evidência novas versões do 

papel docente e de papéis a ele ligados no interior da escola (NUNES, 2000, p.11). 

 

Esse marco de mudanças refletiu em diversos avanços, percebidos tanto no ensino, 

quanto na formação de professores. Nesse âmbito, para Saviani (2009, p.145), “as duas 

principais iniciativas foram o Instituto de Educação do Distrito Federal, concebido e 

implantado por Anísio Teixeira em 1932 e dirigido por Lourenço Filho; e o Instituto de 

Educação de São Paulo, implantado em 1933 por Fernando de Azevedo”. Tais reformas foram 

motivadas pelo ideário da Escola Nova. 

 

As seguidas reformas da instituição pública implementadas por Carneiro Leão 

(1922-1926), Fernando de Azevedo (1927-1930) e Anísio Teixeira (1931-1935) 

tinha produzido um solo fértil e consolidado uma nova formula de organização 

administrativa e pedagógica do ensino, de orientação laica, que, não negando as 

conquistas da escola graduada, apresentava outros contornos ás práticas e aos 

saberes escolares (VIDAL, 2005, p.14). 

 

Neste mesmo período, em 1932, Anísio Teixeira propôs a criação da Escola de 

professores, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, incorporada, em 1935, à 

Universidade do Distrito Federal. O aspecto formativo nos Institutos permitiu formar 

professores adaptados às novas tendências pedagógicas e balizados por metodologias que 

favoreceram uma formação para sociedade em transformação. Além disso, contemplou 

campos de aplicação de práticas pelos professores em formação. Todas essas mudanças foram 

vinculadas aos anseios propostos pelo manifesto dos pioneiros da Educação que, também, 

“propõe a análise da educação nacional em todos os seus aspectos, com vista a uma nova 

política educacional” (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p.38). 

Nessa época, as escolas de professores tinham um currículo diferenciado já no início 

do curso, ofertando as seguintes disciplinas: Biologia Educacional; Sociologia Educacional; 
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Psicologia Educacional; História da Educação; Introdução ao Ensino. Dentre outros aspectos, 

se destaca, nessa formação, a aplicação de atividades práticas que aconteciam em escolas 

laboratórios, no jardim de infância, na escola primária ou secundária. Outrossim, “os institutos 

de educação foram pensados e organizados de maneira a incorporar as exigências da 

pedagogia, que buscava se firmar como um conhecimento de caráter científico” (SAVIANI, 

2009, p. 146). 

Os estudos feitos por Saviani (2009) apontam que os Institutos de Educação do 

Distrito Federal e de São Paulo foram elevados ao nível universitário, tornando-se a base dos 

estudos superiores de educação. O paulista foi incorporado à Universidade de São Paulo, 

fundada em 1934, e o carioca foi incorporado à Universidade do Distrito Federal, criada em 

1935. 

É conveniente lembrar que, por volta de 1938, foi criado o Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos (INEP). “Esse órgão passou a contemplar as necessidades de 

qualificação de pessoal para a administração escolar, oferecendo cursos para diretores e 

inspetores comissionados pelos estados” (TANURI, 2000, p.74). Foi a partir dessa estrutura 

dos institutos de educação que se organizou a formação de professores para as escolas 

secundárias, sendo fomentada, no país, com o decreto n. 1.190, de 4 de abril de 1939. Através 

do decreto, ficou estipulada a organização da Faculdade de Filosofia da Universidade do 

Brasil. Ademais, se configurou a organização dos cursos de licenciatura em filosofia e criação 

do curso de Pedagogia. 

Pensado a partir de 1939, o curso de Pedagogia possuía uma organização que visava 

formar bacharéis e licenciandos que assumiriam papeis técnicos em cargos especializados no 

Ministério da Educação e a docência nos cursos normais, respectivamente. Nesse período, 

“iniciava-se um esquema de licenciatura que passou a ser conhecido como “3+ 1”, ou seja, 

três anos dedicados às disciplinas de conteúdo – no caso da Pedagogia, os próprios“ 

fundamentos da educação” – e um ano do curso de Didática, para a formação do licenciado 

(TANURI 2000, p.75 apud Silva, 1999).  

Especificamente, no curso de Pedagogia, as disciplinas eram distribuídas da seguinte 

forma: na 1ª série, os componentes curriculares eram Psicologia Educacional, 

Complementos da Matemática, História da Filosofia, Sociologia, Fundamentos Biológicos 

da Educação; na 2ª série, a continuação da Psicologia Educacional, 

Fundamentos  Sociológicos  da  Educação, História da Educação, Estatística Educacional e 
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Administração escolar; na 3ª série, Educação Comparada, Filosofia da  Educação e 

Administração Escolar (VICENTINI; LUGLI, 2009). 

 

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). 

 

É importante lembrar que a ideia do curso em nível superior na área de educação 

remonta à reforma Leôncio de Carvalho (1879), a partir da qual se provocaram discussões 

sobre a organização do ensino no Brasil, e à reforma do ensino Paulista (1892-1920), que 

primava pela qualidade e previa a implantação do nível superior de ensino em Pedagogia 

(VICENTINI; LUGLI, 2009).  

Mesmo com uma visão de formação cientificista e distante da prática, o momento foi 

decisivo e promissor para a educação no país, a qual passou a vivenciar uma renovação que 

repercutiu nos moldes da sociedade. Discussões e práticas da época perpassavam um discurso 

de escola ativa, da escola para todos, das práticas de ensino na formação de professores, 

dentre outras temáticas. 

Com a vigência do Estado Novo, despertou-se para uma política centralizadora que 

atingiu a educação com intuito de regulamentar, em âmbito federal, a organização e o 

funcionamento de todos os níveis de ensino no país, mediante “Leis Orgânicas do Ensino, 

decretos e leis federais promulgadas de 1942 a 1946” (TANURI, 2000, p.75). 

Ressalta, ainda, Tanuri (2000) que a lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto –Lei 

nº8.530, de 02 de janeiro de 1946) não introduziu grandes inovações, acabando por consagrar 

um padrão de ensino normal que já vinha sendo adotado em vários estados. No entanto, a 

referida lei provocou um crescimento gradativo das Escolas Normais, visto a formalização do 

currículo e organização estrutural dos cursos. Com a Lei, foi corrigida a situação desigual e 

diferenciada da proposta curricular para todo o país, pois, antes, cada estado possuía sua 

legislação própria. 

Confirmando tal fato, Vicentini e Lugli (2009) afirmam que o Decreto-lei nº 8.530, de 

02 de janeiro de 1946, procurou organizar nacionalmente a formação de professores, bem 

como regular a sua articulação com os demais tipos e níveis de ensino, tal como fora previsto 
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pela constituição de 1937, a qual estabelecia que a União deveria organizar o ensino em todo 

país. A norma estabelecia um currículo excepcional para federação, sendo que, cada estado 

poderia acrescentar disciplinas ou estender as que foram definidas. Conforme Pimenta (2006, 

p.33), “por essa Lei o ensino Normal passa a ter cursos em dois ciclos. O primeiro é o curso 

de regentes do ensino primário, em nível secundário, em quatro anos”.  

No entanto, como afirma Vicentini e Lugli (2009), em nível nacional, a situação da 

formação dos professores já atuantes não apresentou mudanças significativas com a lei acima 

citada. Assim, o princípio de mudança e de luta proclamados pelos educadores do manifesto 

da educação nova voltou, pois, a inspirar outros aportes legais instituídos na época. A 

exemplo, podemos citar os princípios que organizariam a constituição de 1946. A carta 

Magna daria “aos estados e ao Distrito Federal, a liberdade de organizar seus sistemas de 

Ensino, se obedecidas às diretrizes e bases da Educação nacionais, fixadas pela União” 

(BARREIRO; GEDRAN, 2006, p.41). Reforçava, então, as iniciativas da Lei orgânica do 

ensino normal, que também estabelecia caminhos possíveis para o sistema escolar e formação 

de professores. Dentre estes aspectos, podemos destacar alguns avanços permitidos pela 

efetivação da lei orgânica do ensino normal. 

 

Após o Primário regular, o candidato à docência poderia fazer o primeiro ciclo do 

Ensino Normal (de 4 anos) e tornar-se professor regente. Se decidisse voltar a 

estudar antes dos 25 anos (idade limite para matricula no ensino normal), poderia 

matricular-se na Escola Secundária e obter diploma de professor do ensino primário 

(VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 44). 

 

No que se refere à constituição de 1946, fica claro que o aporte legal instituía 

mudanças nos princípios de organização do sistema educacional e mudanças significativas 

para preenchimento de cargos no magistério, pois estabelecia a necessidade de concurso de 

títulos e provas. A previsão era de que recursos seriam destinados à educação para 

manutenção e desenvolvimento do ensino, o que colaboraria para que o direito à educação 

fosse assegurado. Mesmo sabendo que os recursos não eram suficientes para efetivar o direito, 

já revelavam uma preocupação com os investimentos e com as condições mínimas para que o 

direito fosse afirmado. 

As proposições desse projeto contribuiriam para a promulgação da primeira LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação), nº 4.024, de 20 de dezembro 1961. De fato, a Lei não 
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assinalava os avanços desejados, mas foi uma iniciativa que permitiu à sociedade brasileira 

pensar em estratégias que pudessem organizar os sistemas de ensino. Com efeito, a lei, junto 

ao Conselho Federal de Educação, instituiu currículos para vários cursos, dentre eles o de 

Pedagogia, mantendo o currículo de bacharelado para formação do Pedagogo (PARECER 

CFE 251/62). Brzezinski (1996) enfatiza que esse currículo consistia em sete matérias que 

contemplavam disciplinas como: Psicologia da Educação, Filosofia da Educação, 

Administração Escolar e mais duas matérias acolhidas pelos Institutos de Ensino Superior. 

Assim, consistia na formação do Pedagogo Scricto sensu (LIBÂNEO, 2010). Na 

regulamentação posterior, o Parecer CFE 252/69 extinguiu a distinção no curso de Pedagogia 

entre bacharelado e licenciatura, mas manteve as habilitações, recebendo, o egresso, título de 

licenciado. 

Para Saviani (2007), esses pareceres estabeleceram considerações sobre o curso e 

reforçaram a formação dos professores primários em nível superior e os especialistas em nível 

de pós-graduação. Assim, estabeleceram pequenas estruturas até hoje em vigor. Já a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, n.4.024/61  

 

Não alterou a formação do professor primário conforme definida na Lei orgânica. 

Apenas acrescentou a possibilidade de o Instituto de Educação “dentro das normas 

estabelecidas para os cursos pedagógicos das faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras” (art.59§único) formar professores para as Escolas Normais (PIMENTA, 

2012, p.34). 

 

Com o aumento da rede escolar, do ensino normal em específico, paralelamente 

ocorreu um movimento impulsionado por questionamento dos cursos de formação de 

professores. Conforme Barreiro e Gedran (2006, p.43) “esse questionamento envolveu 

também a Prática de Ensino, considerando que prevalecia um distanciamento entre a 

formação teórica e a formação prática, ou seja, ainda permanecia a visão dicotômica entre 

método e conteúdo”. Nessa época, as aulas práticas se restringiam à observação de aulas de 

bons professores e reprodução de modelos, portanto limitava-se a formar um professor que 

copiasse padrões e transmitisse conhecimentos. A barreira teórico-prática era visível.  

Em seguida, a Lei n.5692/1971, que fixou as Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 

2º grau, alterou o ensino primário e secundário, modificando a nomenclatura para ensino de 
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primeiro e segundo grau, respectivamente. Com a referida Lei, a terminologia Escolas 

Normais passou a ser substituída por Habilitação em Magistério. 

 

[...] a lei n. 5.692/71 previu a formação de professores em nível superior, em cursos 

de licenciatura curta (3 anos de duração) ou plena (4 anos de duração). Ao curso de 

Pedagogia, além da formação de professores para habilitação específica de 

Magistério (HEM), conferiu-se a atribuição de formar os especialistas em Educação, 

aí compreendidos os diretores de escola, orientadores educacionais, supervisores 

escolares e inspetores de ensino [...] (SAVIANI, 2009, p.147). 

 

Os estudos de Pimenta (2012) confirmam que a Lei n.5692/1971 foi um dos 

instrumentos que a ditadura usou para manutenção da ordem. A Lei não captou as principais 

necessidades do sistema escolar, derivadas da ampliação quantitativa para iniciar uma 

melhoria qualitativa. A proposta não contemplava a complexa empreitada. Além disso, a 

autora ressalta que esse regulamento ignorou a formação de professores, como também foi 

ceifado o movimento que começava a solicitar à Universidade a sua revisão como instância 

formadora de professores para o ensino de 1º e 2º graus. Nesse sentido, acarretou uma 

estagnação na formação de professores primários. 

Como ponto de avanço, encontramos, em Vicentini e Lugli (2009), que a promulgação 

da Lei n.5692/1971 estabeleceu o padrão das Faculdades de Educação para todos os estados, 

pois muitos destes ainda mantinham Institutos de Educação para oferecer especialização e 

formar docente do Ensino Normal. Então, essas funções passaram a ser atribuídas aos cursos 

de Pedagogia e os egressos do curso que tivessem cursado Metodologia e Prática de Ensino 

da escola de 1º grau estariam habilitados a lecionar no ensino normal. 

A Década de 1980 apresenta um cenário reflexivo no que se refere ao processo de 

formação docente. Para Barreiro e Gerdran (2006, p.50), “os questionamentos e reflexões 

sobre a formação do professor ocorreram em diferentes instâncias, com objetivo de revitalizar 

o Ensino Normal e reformular os cursos de Pedagogia e Licenciatura”. Conforme as autoras, 

esse panorama desencadeia-se num processo de restruturação dos cursos, com a participação 

intensa de estudantes e educadores em fóruns de discussão. Esses encontros estabeleceram, 

pois, princípios e encaminharam novas propostas para formação de professores. 

Observamos, aqui, que a formação docente passou por diversas transformações e 

retrocessos, os quais, aos poucos, permitiram que a profissão se constituísse nos moldes da 
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atualidade, mesmo sabendo que o ensino aligeirado dos professores repercutia de forma direta 

na formação cidadã e impossibilitava a inserção social de crianças e jovens em igualdade 

condições. 

 Observamos que a educação brasileira passou a vivenciar momentos de renovação 

pedagógica com as reformas educacionais e sociais, o que repercutiu diretamente na formação 

do professor para atender as demandas da época. Podemos dizer, então, que cada lei 

estabelecida teve a função de formalizar o ensino no país, bem como seguir um caminho de 

conquistas para a classe de professores. Devemos esclarecer, entretanto, que muitas dessas 

leis não tinham como premissa favorecer o crescimento da classe, mas fortalecer as correntes 

ideológicas da época. 

 

1.3 FORMAÇÃO DOCENTE DO PEDAGOGO NA ATUALIDADE 

 

Tendo como pano de fundo o contexto histórico apresentado nessa pesquisa e a 

essência da profissão docente, que revela a prática pedagógica em sala de aula como principal 

atividade do professor, discutiremos agora essa formação na atualidade, partindo da realidade 

do curso de Pedagogia e dos marcos legais que orientam sua organização. Nessa contenda, 

enfocaremos o exercício profissional docente como plural e complexo, visto a amplitude das 

tarefas que esse profissional pode exercer no seu campo de atuação.  

A partir da legislação vigente, fortalecida pela carta magna, promulgada em 05 de 

outubro de 1988, e pelos anseios por uma educação para todos, o ensino no país se configurou 

para atender as necessidades dos educandos. Com isso, o professor, como agente desse 

processo, passou a caminhar ao encontro da profissionalização e da construção da sua 

identidade profissional. Diante de provocações resultantes desse percurso, os cursos de 

formação de professores definiram novas concepções, diretrizes, organização e estruturação, 

alterando sua proposta pedagógica de acordo com a necessidade formativa do docente em 

formação e à luz das necessidades dos sujeitos matriculados na escola. 

A promulgação da mais recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(LDB n. 9.394/1996) suscita novos referentes e debates acerca da formação de professores 

para educação básica. O capítulo VI desta lei contempla sete artigos que fazem referência aos 
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profissionais da Educação, entre eles destacamos os art.61 a 65, que retratam diretamente a 

formação docente para educação básica. Estes estabelecem diretrizes organizacionais para os 

profissionais da educação, a formação exigida para professores e trabalhadores em educação, 

os fundamentos necessários a esses especialistas, as competências das instituições superiores 

e a carga horária das práticas de ensino.  

O art.61 apresenta quem são os profissionais da educação e os fundamentos que 

permitem atender as especificidades da profissão em seu parágrafo único, acompanhado de 

três incisos referentes à formação docente, que prima pela presença sólida de conhecimentos 

científicos e sociais adquiridos na educação básica, essenciais para formalização das 

competências e exigências da profissão.  

A associação entre a teoria e a prática também são fundamentais a qualquer ofício, 

tornando-se um elemento de proporção significativa, por possibilitar o conhecimento real da 

complexidade das relações existentes nas escolas. Nesse aspecto o estágio supervisionado se 

tornou espaço cogente para essa relação, citado no inciso II. No inciso III, a Lei aborda a 

importância do aproveitamento da formação e experiências anteriores adquiridas em 

atividades formativas. 

 

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

em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (Redação 

dada pela Lei nº 12.014, de 2009). I - professores habilitados em nível médio ou 

superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009). 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; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 

2009). 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: 

(Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009). I - a presença de sólida formação básica, que 

propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências 

de trabalho; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009). II - a associação entre teorias e 

práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; (Incluído pela 

Lei nº 12.014, de 2009). III - o aproveitamento da formação e experiências 

anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades (Incluído pela Lei nº 

12.014, de 2009) (CARNEIRO, 2012, p.451-452). 

 

As conjecturas estabelecidas pela LDB n. 9.394/1996, para formação desses 

profissionais, implicam na promulgação de diversos documentos normativos que 
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fundamentam a formação docente. Barreiro e Gedran (2006) apontam, dentre esses 

documentos: a resolução CP/CNE 1, de 30 de setembro de 1999, que dispõe sobre os 

Institutos Superiores de Educação; o Decreto n.3276/99, que orienta sobre a formação de 

professores para atuar na educação básica, alterado pelo Decreto n.3554/2000; o parecer CES 

970/99 que trata a formação dos professores nos cursos Normais Superiores; e o parecer 

CNE/CP 9/2001, que aborda as Diretrizes Curriculares para Formação de Professores da 

Educação Básica em nível superior. 

No que se refere ao curso de Pedagogia, na atualidade, percebemos que segue 

parâmetros de orientações que se fortalecem por diretrizes próprias, estabelecidas pelas 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE 

MAIO DE 2006). Essa resolução estabelece princípios para formação do Pedagogo, propondo 

direcionamentos necessários para a estrutura organizacional e pedagógica do curso, sendo 

pressupostos necessários à formação docente. 

As diretrizes apresentam apontamentos que visam orientar a educação na atualidade e 

a formação do profissional ético e atento às complexidades do espaço profissional. Sendo um 

parâmetro teórico para os cursos de Pedagogia, essa resolução representa uma iniciativa 

formal de mostrar, além das especificidades do curso, um caminho próspero de orientação aos 

profissionais em formação. 

No entanto, na visão de alguns pesquisadores essas diretrizes, além de terem uma 

elaboração tardia, ainda apresentam traços contraditórios. Para Saviani (2007a), o espírito que 

presidiu a elaboração das diretrizes curriculares foi a consideração que o Pedagogo é um 

docente formado no curso de Licenciatura.  

O autor considera a resolução como extremamente restrita no essencial à profissão e 

demasiadamente extensiva nas competências docentes do Pedagogo. Para ele, esse paradoxo 

pode dificultar a organização dos cursos, “pois não é fácil identificar na Resolução do CNE 

uma orientação que assegure um substrato comum em âmbito nacional a dar um mínimo de 

unidade ao referido curso” (SAVIANI, 2007a, p.127). 

 Dentre as diversas críticas apontadas à Resolução, Libâneo (2006) assinala que, nesse 

dispositivo, a docência é considerada com mais amplitude que a Pedagogia. Para ele, o 

documento se apresenta numa “concepção simplista e reducionista da Pedagogia”, 
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desconsiderando o campo de atuação do Pedagogo e mantendo a docência como base, não se 

diferenciando de propostas anteriores. 

Não querendo nos aprofundar nas críticas, mas reconhecendo sua importância, 

consideramos esses apontamentos como oportunos para compreendermos a identidade do 

curso. No entanto, entendemos que a amplitude do termo docência, nesse âmbito legal, pode 

significar que as especificidades do docente formado no curso de Pedagogia perpassam a sala 

de aula e os processos de ensino. O próprio documento, no art.2, afirma que a formação no 

curso de Pedagogia 

 

aplica-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. 01). 

 

Desse modo, percebemos que o curso pode formar profissionais para atuarem em 

diversos níveis, ou seja, não somente nas séries iniciais, expandindo sua atuação até os 

espaços não-escolares, enfim, a qualquer área que demande conhecimentos pedagógicos. Com 

isso, o curso deve se preocupar com a formação de um Pedagogo que, considerado como 

docente, é tratado na resolução como um profissional, com atribuições que contemplam a sala 

de aula, mas não somente ela. No art.4, logo após reafirmar o perfil dos profissionais 

formados no curso de licenciatura citado, é apresentada a abrangência da atividade docente. 

Senão vejamos: 

 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: I - 

planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; II - planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares (BRASIL,2006, p. 02). 

 

Por essa amplitude no que se refere à atuação profissional, quando o documento 

considera como atividade docente atribuições além dos afazeres restritos à sala de aula nos 

processos de ensinar, dá a entender que a base comum sustentada pode não ser contemplada 
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em algumas instituições. A respeito disso, Libâneo (2006, p.845) aponta que “o que se diz 

nesse parágrafo é que o planejador da educação, o especialista em avaliação, o animador 

cultural, o pesquisador, o editor de livros, entre tantos outros, ao exercerem suas atividades 

estariam exercendo a docência”. Para o autor, o curso de Pedagogia deve ser totalmente 

voltado para a formação docente. Mas, será que os cursos primam por uma formação docente 

nesse sentindo aclamado pela resolução, com tanta abertura para atuações profissionais 

diversas?  

Na verdade, o que se percebe é um leque de possibilidades de atuação profissional 

enquadrado no exercício da docência. Destarte, é sobre essa proposta discursiva que trilhamos 

a escrita deste trabalho, defendendo a docência de uma forma plural, como é exposta nas 

diretrizes do curso de Pedagogia.  Todavia, sabemos que inquietações podem ser geradas, 

uma vez que, em alguns casos, a docência é vista somente como atividade/prática educativa 

em sala de aula. No entanto, queremos reiterar nossa posição de que a atribuição do docente 

transcende o saber-fazer no estrito cumprimento de um planejamento. Sob essa ótica, a 

docência pode ser considerada uma atividade multifacetada, que abrange atividades de 

pesquisa para articulação da prática, reformulação das orientações curriculares, dentre outras 

atribuições que contemplem as necessidades formativas dos envolvidos no processo ensino e 

aprendizagem. 

Nesse sentido, os licenciandos de Pedagogia são tomados por uma gama de 

conhecimentos que devem atender as necessidades profissionais para uma futura atuação em 

qualquer espaço que venha a escolher, o que, de tal modo, é representado como saber docente. 

O 3º art. das DCN do curso (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15/05/2006), no Parágrafo 

único, aponta três incisos que são considerados centrais para essa formação. A saber: 

 

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 dos 

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 (BRASIL, 2006, p.1). 

 

Com essas orientações, os cursos superiores de Pedagogia têm uma função 

desafiadora: formar “diversos profissionais” com habilidades docentes, por meio de um 

currículo que tem como carga-horária mínima 3.200 horas, distribuídas da seguinte forma: 
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2.800 horas dedicadas a atividades formativas, 300 horas para estágio supervisionado na 

educação infantil, séries inicias e nas áreas especificas conforme o projeto do curso, além de 

100 horas teórico-práticas de aprofundamento (BRASIL, 2006). 

Dessa forma, os cursos de Pedagogia têm a responsabilidade e o desafio de estabelecer 

uma proposta pedagógica abrangente e diversificada no que se refere, principalmente, à 

organização curricular para propiciar um alicerce formativo ao profissional formado no curso. 

O estudante deve entrar em contato com um repertório de saberes, não apenas disciplinares, 

que possibilitem o despertar das habilidades necessárias a cada especialidade. Assim, o curso 

deve mostrar o caminho para consolidação da profissão em qualquer espaço possível de 

atuação docente escolhido pelo licenciando. 

Vimos aqui que a formação docente trilha caminhos equivalentes às transformações da 

sociedade. Isso é reflexo das necessidades formativas do sujeito, que, em cada momento 

histórico, necessita se adaptar às mudanças geradas, principalmente, pelo avanço do 

conhecimento e pelas precisões da coletividade. Sendo assim, é importante formar um 

docente atento às demandas da atualidade e que não esteja omisso às complexidades 

intermitentes do espaço escolar e socioeducativo do sujeito, bem como que compreenda sua 

proposta de intervenção formativa, tanto no espaço escolar como em espaços não-escolares. 

 Decerto, a necessidade da sociedade atual, de um docente que seja munido de saberes 

científicos e práticos, sobretudo para responder os anseios de uma sociedade distinta, 

complexa e que lida diariamente com descobertas próprias da era do conhecimento, é real. Por 

isso, a formação do docente no curso de Pedagogia deve conceder ao licenciando a 

possibilidade de compreender as especificidades do contexto educativo, não se limitando à 

sala de aula, mas oportunizando conhecer manifestações próprias do setor da educação, como 

planejamento e coordenação, além de trabalhar em diversos espaços escolares ou não, 

promovendo o desenvolvimento das aprendizagens dos sujeitos em diferentes níveis de 

ensino. Considerando essa necessidade, reconhecemos: 

 

A importância do papel do professor como agente de mudança, que favorece a 

compreensão mútua e a tolerância, nunca foi tão patente como na atualidade. Esse 

papel será ainda mais decisivo no séc. XXI: os nacionalismos mesquinhos deverão 

dar lugar ao pluralismo; o totalismo deverá ser substituído pela democracia em suas 

variadas manifestações; e um mundo dividido, em que a alta tecnologia apanágio de 

alguns, dará lugar a um mundo tecnologicamente unido. Por isso, são enormes as 

responsabilidades dos professores, a quem cabe formar o caráter e o espírito das 
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novas gerações. A aposta é alta e coloca em primeiro plano os valores morais 

adquiridos na infância e ao longo da vida (DELORS, 2012, p.123). 

 

Diante dessa discussão, destacamos as práticas de ensino como fundamentais para a 

formação do profissional, pois o coloca em contato direto com a realidade. 

Consequentemente, as disciplinas consideradas práticas, como os Estágios Supervisionados, 

são parâmetros para interligação entre teoria e prática. De fato, esses componentes 

curriculares têm função decisiva na formação do profissional docente, porque permitem que 

os licenciandos, a partir da prática, vivenciem os diversos espaços educativos, sejam escolares 

ou não, e superem o medo e o receio da práxis, descobrindo-se como profissionais. A 

experiência permite, também, fortalecer ou não o gosto pela docência, contribuindo para 

construção da identidade profissional e escolha de possível espaço de atuação quando egresso. 

Outrossim, o licenciando se depara com as competências necessárias para a atuação docente 

nesse mundo de complexidade de fazeres e amplitude de atividades. Concordamos, então, 

com Pimenta e Lima (2012, p.61), quando afirmam que: 

 

O estágio como campo de conhecimentos e eixo curricular central nos cursos de 

formação de professores possibilita que sejam trabalhados aspectos indispensáveis à 

construção da identidade, dos saberes e das posturas especificas ao exercício 

profissional docente. 

 

Portanto, é esse o espaço onde o professor em formação tem a oportunidade de superar 

desafios, além de somar experiências e conhecimentos que contribuem para a formação da sua 

identidade. Por isso, o currículo do curso de Pedagogia precisa ser bem pensado e articulado, 

a fim de propiciar a formação do ser e do fazer docente. A construção do ser professor exige, 

pois, um conhecimento não apenas teórico, mas também prático, que permita ao discente se 

aproximar da realidade na qual atuará e das diversas competências que a profissão docente 

exige. 
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1.4 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A FORMAÇÃO DOCENTE NO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 

As mudanças ocorridas nas últimas décadas, no campo educacional, a ressignificação 

do papel da escola e das concepções acerca da aprendizagem, as alterações na legislação, as 

transformações da sociedade contemporânea, dentre outros fatores, contribuíram para 

alterações no modo de conceber a profissão e a formação dos professores. Num intuito de 

maior praticidade, a perspectiva é que educando e educador se formem num processo de 

aprendizagem mútuo e contínuo. 

Podemos destacar as disciplinas de Estágio Supervisionado como lócus para formação 

inicial docente, haja vista sua gênese teórico-prática de modo diferenciado e investigativo. Ela 

deve, pois, priorizar uma formação baseada na reflexão dos conteúdos acadêmicos, diante do 

contexto real da profissão, pois, “como componente curricular, o estágio pode não ser uma 

completa preparação para o magistério, mas é possível, nesse espaço, professores, alunos e 

comunidades escolares e Universidade trabalharem questões básicas de alicerce [...]” 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p.100). 

No início do capítulo, apontamos vários acontecimentos que favoreceram a 

formalização da profissão e um breve construto da formação docente, a partir dos quais 

percebemos a formação prática de forma insipiente, como imitação de modelos e 

instrumentalização nas escolas normais. Portanto, desde o surgimento das escolas normais 

essas disciplinas, consideradas práticas, foram ganhando espaço no currículo de forma 

generalizada. Destacamos, então, a promulgação da lei que organizou, de fato, o Ensino 

Normal (Decreto de Lei n.8.530/1946).  

 

O Titulo II, Cap. IV, item c. Estabelece como orientação geral que “nas aulas de 

Metodologia deverá ser feita a explicação sistemática dos programas do ensino 

primário, seus objetivos, articulação da matéria [...]. E em exercícios de observação 

e de participação real no trabalho docente, de tal modo que nela se [sic] integrem os 

conhecimentos teóricos e técnicos de todo o curso”[grifo nosso]. O Titulo estabelece 

que “todos os estabelecimentos de ensino normal manterão escolas primárias anexas 

para demonstração e prática de ensino” (PIMENTA, 2012, p.33-34). 

 

A partir desse documento, os estágios foram sendo formulados de forma vinculada à 

disciplina de didática, entretanto, continuaram numa perspectiva moldada a partir de receitas e 
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modelos acabados, desconsiderando as especificidades da profissão. Porém, com as 

exigências legais, esse momento formativo tem se tornado cada vez mais próximo do contexto 

docente, instigando práticas reflexivas e dinâmicas de formalização.  

Não é novidade que a aproximação dos licenciandos com o espaço profissional torna-

se facilitador para o desenvolvimento de habilidades docentes. Isso já vem sendo debatido, 

mesmo que de forma elementar, desde as tentativas promissoras de atuação do professor 

propostas pelas Escolas Normais. Indubitavelmente, a aprendizagem proporcionada por esse 

contato com o campo educacional permite aos professores em formação a percepção de seus 

limites; as possibilidades de atuação; a troca de conhecimentos com professores mais 

experientes e outros profissionais; o relacionamento dos conhecimentos adquiridos na 

academia com as especificidades da sala de aula; a reflexão; o conhecimento da diversidade 

dos alunos; dentre outros fatores necessários à prática.  

Logo, o Estágio Supervisionado caracteriza-se por ser uma disciplina teórico-prática 

fundamental para formação inicial docente, perpassando o sentido dado à disciplina como 

componente curricular, chegando a ser protagonista nessa formação, principalmente, por ser 

instrumento necessário à práxis. Nessa perspectiva, Pimenta; Lima (2012, p.45), afirmam que 

“o estágio Supervisionado é atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e 

intervenção na realidade, objeto da práxis. Ou seja, é no contexto da sala de aula, da escola, 

do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se dá”. 

Esse processo de contato com o palco educacional e possibilidades de atuação, mesmo 

ainda estando em formação, propiciado pelas exigências das disciplinas de Estágio, é fator 

facilitador da constituição do ser professor. Os momentos de reflexão que os professores em 

formação vivenciam nesse período são primordiais à constituição da sua identidade e 

formalização dos saberes adquiridos em sua formação acadêmica.  

 

A identidade do professor é construída ao longo de sua trajetória como profissional 

do magistério. No entanto, é no processo de sua formação que são consolidadas as 

opções e interações da profissão que o curso propõe legitimar (PIMENTA; LIMA, 

2012, p.62). 

 

Como defendem as autoras, o estágio é um lugar de reflexão sobre a construção e 

fortalecimento da identidade. Por ser um espaço animador da profissão, torna-se ponte entre a 



49 
 

 

aprendizagem teórica e a prática, resultando na reflexão da realidade vivenciada e 

possibilitando a construção de novos saberes inerentes à prática educativa. Para corroborar 

com essa ideia, podemos citar Lima (2012, p.127), que afirma: “reconhecer o Estágio como 

espaço de aproximação da realidade e a reflexão sobre a mesma, é perceber a capacidade de 

desenvolvimento da prática educativa em suas possibilidades e limites”. 

A reflexão na formação inicial docente caracteriza-se, portanto, como elemento 

estruturador da formação, como afirma Garcia (1995). Essa etapa de contato com as 

realidades da sala de aula permite que o formando analise sua prática e conflitos gerados para 

compreender os dilemas, possibilidades e limites da profissão numa visão ampla de superação 

dos desafios. Não só nessa etapa, mas em todo processo contínuo de formação docente, a 

reflexão é considerada essencial para compor a prática pedagógica.  

Os estudos que apontam a necessidade de um professor reflexivo se dão desde os 

conceitos fundamentais para educação reflexiva, proposta por Dewey (1953, 1959), para a 

educação brasileira. O educador norte americano, na década de 1990, influenciou a formação 

docente propondo a necessidade de um professor reflexivo, assim como apontam Nóvoa 

(1995) e Schon (1995). Alguns pesquisadores que se fundamentam na prática reflexiva para 

formação de professores apoiam-se na ideia de Dewey, de que há “[...] a necessidade de 

formar professores que venham a refletir sobre a sua prática, na expectativa de que a reflexão 

será um desenvolvimento do pensamento e da ação” (GARCÍA, 1995, p. 60). 

Nesse momento de aprendizagem proposto pelas práticas de estágio, recorremos às 

ideias de Schon (1995), ao apresentar o conceito de ação-reflexão-ação como processo pelo 

qual os professores aprendem a compreender e analisar suas práticas. Para o autor, há uma 

necessidade de se formar um professor capaz de refletir na e para a prática. Assim posto, as 

aprendizagens propostas pelo estágio podem fortalecer esse processo e instigar o professor em 

formação há perceber seus limites e possibilidades na prática educativa no contexto da sala de 

aula.  

Para Nóvoa (1995), a formação do professor não se promove por acumulação de 

cursos, de conhecimentos ou técnicas, mas pelo posicionamento reflexivo do docente sobre 

suas práticas e a (re) construção permanente de sua identidade pessoal. Com isso, ressalta a 

importância do saber da experiência e da reflexão afirmando o seguinte: 
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A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que forneça aos 

professores os meios de pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à 

construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional (NÓVOA, 

1995, p. 25). 

 

Nessa etapa, portanto, a prática reflexiva pode ser ponte para a superação dicotômica 

entre teoria e prática, tornando-se um eixo formativo para a profissão. Devemos atentar para o 

fato de que as próprias concepções geradas pela sociedade em transformação incitam a 

repensar uma formação docente amparada pela necessidade de atender aos novos desafios da 

sociedade. Para tanto, o docente em formação precisa ter clareza dos objetivos e ações que 

orientam o contexto de atuação profissional, sendo necessário refletir sobre o processo de e na 

ação pedagógica.  

 

Nesse processo, o papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas 

para análise e investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e 

as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em questionamento, 

uma vez que as teorias são explicações provisórias da realidade (PIMENTA; LIMA, 

2012, p.43). 

 

De fato, todo o itinerário gerado através das práticas propostas pelo estágio nos faz 

perceber que há uma tríade formada pela teoria, prática e reflexão, imbricada nesse processo 

de formação docente. Esse tripé favorece, de forma singular e construtiva, predicados que 

permitem a formalização da profissão. 

Diante do exposto, percebemos, então, a importância que o Estágio assume na 

formação de professores. Corroborando, pois, esta assertiva, apresentamos, a seguir, os 

fundamentos legais que pautam essa etapa da formação docente. 

 

1.5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CONFORME A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: PERÍODO PÓS-LDB Nº 9.394/1996 

 

O Estágio Supervisionado para formação de professores tem espaço em vários 

dispositivos legais que contemplam diretrizes, instruções e normas que permeiam a 
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organização dessa estrutura formativa. Nesse sentido, a proposta é apresentar as iniciativas 

legais publicadas pós LDB nº 9.394/1996, a fim de entendermos como os documentos 

normativos orientam, caracterizam e fortalecem a operacionalização do estágio. 

Como já foi apresentado em outro momento desta investigação, a Lei nº 9.394/1996 

exibe importantes considerações sobre os profissionais da educação. Alguns fundamentos da 

sua formação serão, portanto, apontados aqui, dentre eles “a associação entre teorias e 

práticas, inclusive mediante estágios supervisionados e a capacitação em serviço” (Art.61, 

Inciso II) e também “a formação docente, exceto para educação superior, incluirá prática de 

ensino de, no mínimo, trezentas horas” (Art. 65). 

Nesse contexto, surgiu a necessidade de organização curricular dos cursos de 

formação inicial docente para que contemplassem as exigências legais, incluindo a relação 

teoria e prática. Para tanto, foram criados novos pareceres e regulamentações para atender 

essas requisições. Desse modo, “tem-se aqui a sinalização de que formar um profissional 

docente capaz de exercer com qualidade e competência as atribuições próprias da profissão 

requer, antes de tudo, a superação de modelos desarticulados” (ANDRADE; RESENDE, 

2010, p.240). 

Com intuito de superar as dificuldades e desarticulações apresentadas, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) promulgou o parecer CNE/CP 9/2001, que apresenta proposta 

para a definição das diretrizes curriculares na formação de professores da Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura e graduação plena, que, posteriormente, foi efetivada 

através da resolução CNE/CP nº 1/2002 e CNE nº 2/2002. Esta, por sua vez, regulamenta a 

carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior. Tais documentos apresentam, pois, a necessidade 

formativa dos professores diante da realidade da educação básica vigente, bem como 

fundamentos e propostas para os cursos de ensino superior destacado.  

O parecer CNE/CP 9/2001, na sua redação, quando trata da concepção restrita de 

prática, ressalta que a formação docente nos cursos superiores tem uma visão aplicacionista 

das teorias com relação ao fazer docente, isto é, “segmenta o curso em dois polos isolados 

entre si: um caracteriza o trabalho na sala de aula e o outro, caracteriza as atividades de 

estágio” (BRASIL, Parecer CNE/CP9/2001, p.22). Respectivamente, o primeiro polo, 

considerado no parecer, dá uma ênfase maior aos conhecimentos teóricos e científicos, 

desfavorecendo a prática como necessária à formação. No segundo, há um valor extremo ao 
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fazer pedagógico, desconsiderando a teoria como primordial à compressão das especificidades 

da prática. Dessa forma, apresenta uma visão completamente extremista, que desvaloriza 

saberes/fazeres e descontextualiza as aprendizagens, permitindo uma segregação do 

conhecimento. Sanar essa polarização implica, então, numa reorganização dos cursos de 

licenciatura, a fim de superar o distanciamento entre teoria e prática.  

 

[...] A prática, com essa normatização, deveria ocorrer ao longo do curso de formação, 

desde o primeiro ano como uma ação integrada e não apenas no Estágio Supervisionado. 

Tal decisão pode ter ocorrido pela insistente crítica que vinha sendo feita a respeito de a 

prática ter se constituído apenas como um momento pontual no final do curso (ANDRADE; 

RESENDE, 2010, p.240). 

 

No que concerne aos estágios supervisionados, o mesmo parecer prima pela proposta 

de que essa atividade deve ser um momento de reflexão sobre os conhecimentos adquiridos 

no curso. Consiste, pois, num tempo distinto para uma análise da teoria e da formação 

curricular dos cursos superiores.  

Outro ponto importante que merece destaque dentre as questões apresentadas no 

documento é a organização do tempo nos estágios, “geralmente curtos e pontuais”. A 

aproximação dos professores ao campo educacional só acontece no último período do curso, 

não possibilitando um contato suficiente para compreenderem as dinâmicas de sala de aula e 

as diferentes extensões do trabalho docente. “A ideia a ser superada, enfim, é a de que o 

estágio é o espaço reservado à prática, enquanto, na sala de aula se dá conta da teoria” 

(BRASIL, Parecer CNE/CP9/2001, p.23). 

 

Considera-se, portanto, no referido Parecer, o Estágio Curricular Supervisionado 

como o tempo de aprendizagem em que se estabelece uma relação pedagógica entre 

alguém que já é um profissional reconhecido, em um ambiente institucional de 

trabalho, e um aluno estagiário. Por isso é que esse momento se chama Estágio 

Curricular Supervisionado; é o período de efetivar, sob a supervisão de um 

profissional experiente, um processo de ensino-aprendizagem (ANDRADE; 

RESENDE, 2010, p.241). 

 

É importante destacar que essa conjectura inicial do parecer CNE/CP 9/2001 foi 

alterada pelo 27/2001, dando nova redação ao item 3.6, alínea c. A proposta em vigor 

apresenta o Estágio Curricular Supervisionado de ensino como componente obrigatório do 
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currículo. Deve, portanto, ser uma atividade articulada à prática, e os licenciandos precisam 

de um acompanhamento feito pelos professores da Universidade, com auxílio de professores 

mais experientes. 

 

No estágio curricular supervisionado a ser feito nas escolas de educação básica. O 

estágio obrigatório definido por lei deve ser vivenciado durante o curso de formação 

e com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da atuação 

profissional. Deve, de acordo com o projeto pedagógico próprio, se desenvolver a 

partir do início da segunda metade do curso, reservando-se um período final para a 

docência compartilhada, sob a supervisão da escola de formação, preferencialmente 

na condição de assistente de professores experientes. Para tanto, é preciso que exista 

um projeto de estágio planejado e avaliado conjuntamente pela escola de formação 

inicial e as escolas campos de estágio, com objetivos e tarefas claras e que as duas 

instituições assumam responsabilidades e se auxiliem mutuamente, o que pressupõe 

relações formais entre instituições de ensino e unidades dos sistemas de ensino. 

Esses “tempos na escola” devem ser diferentes segundo os objetivos de cada 

momento da formação. Sendo assim, o estágio não pode ficar sob a responsabilidade 

de um único professor da escola de formação, mas envolve necessariamente uma 

atuação coletiva dos formadores (BRASIL, Parecer CNE/CP28/2001, p.1). 

 

Com base nesses dois pareceres 9/2002 e 27/2001, a Resolução CNE/CP 1, de 18 de 

fevereiro de 2002, estabelece as diretrizes curriculares para a formação de professores da 

Educação Básica, em nível superior, dos cursos de licenciatura, de graduação plena 

“definindo os princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização 

institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino” (BARREIRO; GEDRAN, 2006, 

p.57). 

No que se refere às práticas nos estágios supervisionados, podemos destacar o art.12, o 

qual define que a prática deve consubstanciar-se, especialmente, no momento da regência em 

contato com o lócus da profissão e deve estar presente no currículo das universidades de 

forma articulada a outras disciplinas. Segundo o próprio documento, “§ 1º A prática, na 

matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio, 

desarticulado do restante do curso”. Ou seja, os momentos de prática devem estar presentes 

desde o início do curso. Ainda no “§ 3º - No interior das áreas ou das disciplinas que 

constituírem os componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas 

pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática”. Então, nessa proposta, se espera quebrar 

barreiras teórico-práticas que limitem o contato dos formandos com os campos de atuação, 

abrindo um leque de possibilidades de contextualizações, independente da disciplina que 

cursa. Essa ação possibilita uma formação pautada na ação-reflexão-ação, com dimensão 
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prática em espaços de atuação, não somente proporcionada pelo componente curricular 

estágio supervisionado.  

No art.13, a Resolução confirma que a prática deve transcender os estágios e “terá 

como finalidade promover a articulação das diferentes práticas, numa perspectiva 

interdisciplinar”. Ou seja, a prática deve ser articuladora das disciplinas dos cursos de 

formação. Além de estabelecer que as práticas propostas sejam reflexivas, “§ 1º A prática será 

desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, visando à atuação em 

situações contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas e a resolução de 

situações-problema”. Outrossim, 

 

§ 3º O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola 

de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de 

ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser 

avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio 

(BRASIL, 2002, p.6). 

 

A partir da resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, podemos perceber que a 

dimensão prática deve permear a formação docente, o que permite um conhecimento in loco 

sobre o espaço de atuação profissional. Nesse âmbito, os estágios se estruturam possibilitando 

o contato do aluno com a escola, a dinâmica da sala de aula e o contanto com a gestão dos 

processos educacionais e demais campos que contemplam a amplitude da profissão ainda na 

metade do curso. Essas diretrizes apontam um caminho para que as instituições de ensino 

superior se organizem a fim de propiciar aos discentes uma regência com maior conhecimento 

sobre a realidade da escola e do trabalho docente na atualidade.  

Entendemos, portanto, que a superação da dicotomia entre teoria e prática é necessária 

na formação do professor. Decerto, o momento da prática não pode se limitar ao estágio e a 

formação inicial precisa preocupar-se com a construção de uma postura reflexiva. Esse 

momento é o começo de um processo formativo pelo qual o docente necessita passar. Nesse 

sentido, é viável que o curso de Pedagogia possibilite momentos práticos que induzam à 

reflexão, no sentido de promover a experiência de forma investigativa e integrada à teoria, de 

modo que haja uma articulação entre o saber e o fazer. Desse modo: 
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A aquisição e a construção de uma postura reflexiva pressupõem um exercício 

constante entre a utilização dos conhecimentos de natureza teórica e prática na ação 

e a elaboração de novos saberes, a partir da ação docente. A articulação na relação 

entre teoria e prática é um processo definidor da qualidade da formação inicial e 

continuada do professor, como sujeito autônomo na construção de sua 

profissionalização docente, por que lhe permite uma permanente investigação e a 

busca de respostas aos fenômenos e às contradições vivenciadas (LIMA, 2012, 

p.22). 

 

Para que os cursos possam se organizar a fim de atender a essas expectativas é 

pertinente estabelecer uma carga-horária que possibilite a intervenção dos licenciandos e 

futuros profissionais da educação. Com intuito de fortalecer essa possibilidade, a resolução 

CNE/CP 2/2002, estabelecida diante do Art. 12 da Resolução CNE/CP 1/2002 e do Parecer 

CNE/CP 28/2001, estabeleceu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior, 

determinando que “será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e 

oitocentas) horas”. 

O documento aponta que essa carga horária deve articular teoria-prática. Segundo essa 

distribuição, o estágio curricular deve ocorrer a partir da metade do curso, com 400 

(quatrocentas) horas. As demais horas devem ser distribuídas em “400 horas de prática como 

componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; 1800 horas de aulas para os conteúdos 

curriculares de natureza científico-cultural; 200 horas para outras formas de atividades 

acadêmico-científico-culturais”. 

Nota-se uma preocupação legal em estabelecer a relação teoria-prática nos cursos de 

licenciatura. Entretanto, Pimenta e Lima (2012), ao analisarem esse parecer, lançam suas 

proposições e apontam que essa proposta curricular é fragmentada e não possibilita a ligação 

teoria-prática. De acordo com o documento, o estágio é visto como treinamento de 

competências e desfavorece a formação de professores intelectuais em permanente formação. 

Ademais, revela que nessa formação a pesquisa está ausente. Concordamos com as ideias das 

autoras, pois constatamos que não há uma orientação precisa para a articulação da prática a 

outras disciplinas, ficando solta a proposta que deve favorecer a ação-reflexão em todo curso.  

Para as autoras, essa distribuição aponta para uma proposta curricular fragmentada, 

que separa o fazer do pensar. Além disso, dificulta a possível flexibilização de projetos e 

reestruturação dos cursos pelas instituições formadoras. Outro ponto ressaltado é que “o 

estágio, conforme escrito nas resoluções, encontra-se separado tanto das atividades práticas 
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quanto das denominadas científico-culturais. Portanto, nem prática, nem teoria; apenas 

treinamento de competências e aprendizagem de práticas modelares” (PIMENTA; LIMA, 

2012, p.87). 

É bem verdade que esses entraves não eliminam os possíveis ganhos com essa 

legalidade, mas permitem aos envolvidos uma reflexão sobre as nuances apresentadas. 

Algumas propostas foram elaboradas e encaminhadas para o Conselho Nacional de Educação- 

CNE, mas não obtiveram êxito e não foram homologadas. É obvio, principalmente para 

aqueles que conhecem a realidade do trabalho do professor, que 400 horas práticas destinadas 

ao componente curricular estágio não são suficientes para que os professores em formação 

conheçam as especificidades da profissão, o que realça a necessidade de uma formação mais 

contextualizada com a realidade escolar por meio da prática, também agregada às disciplinas 

e aos conteúdos curriculares. 

No que se refere ao curso de Pedagogia, em específico, de acordo com as diretrizes 

curriculares do Curso de Pedagogia (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 

2006) o momento formativo em questão ainda é mais limitado, se comparado à carga horária 

permitida na RESOLUÇÃO CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002, que institui a 

duração de apenas 300 horas para as atividades de Estágio dos cursos de licenciatura em 

geral. Isso torna mais estreito o período de análise e reflexão do campo profissional através de 

práticas de pesquisa e formação propiciadas pelo estágio. Ou seja, se o curso seguir as 

diretrizes curriculares do curso de Pedagogia limitará esse tempo em 300 horas.  

Conforme o art. 07 da resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, o curso de 

Licenciatura em Pedagogia deve possuir a carga horária mínima de 3.200 horas de efetivo 

trabalho acadêmico, assim distribuídas: 

 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, 

realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a 

bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, 

atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos de 

estudos; II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando 

também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da 

instituição; III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em 

áreas específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da 

extensão e da monitoria (BRASIL, 2006, p. 4).   
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De acordo com as DCN, o estágio curricular deve ser realizado ao longo do percurso 

formativo na academia, permitindo que os graduandos possuam experiência no exercício 

profissional, fortalecendo as atitudes éticas, os conhecimentos e as competências, tanto em 

ambientes escolares como em ambientes não escolares. Portanto, os espaços de atuação 

devem ser diversos, consentindo aos licenciandos se envolverem em atividades inerentes à 

docência, presentes: na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

prioritariamente; nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal; na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar; na Educação de 

Jovens e Adultos; na participação em atividades da gestão de processos educativos, no 

planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de atividades e 

projetos educativos; e em reuniões de formação pedagógica. 

No referido documento podemos perceber que a contextualização teórico/prática 

aparece com mais força, priorizando a observação, a pesquisa, visitas a instituições 

educacionais e atividades práticas de diferentes gêneros. Essas atividades são pontos cruciais 

na formação do sujeito, pois privilegiam uma formação com embasamento teórico, mas com 

iniciativas para uma aprendizagem em exercício.  

Não obstante às melhorias geradas através dessas regulamentações, devemos 

questionar e propor reflexões para a quebra de um paradigma que apresenta o estágio como o 

único espaço de prática. Os cursos, na sua totalidade, devem dar lugar, então, à articulação 

entre teoria e a prática, fazendo com que as propostas sugeridas pelas regulamentações 

ultrapassem o poder legal e se concretizem no dia-a-dia acadêmico. 

Sobre a formação de licenciandos na conjuntura atual, destacamos a recente Resolução 

Nº 2, de 1º de julho de 2015, que versa acerca Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial e continuada, em nível superior, de profissionais do magistério, que de 

acordo com seu art. 1º “defini princípios, fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos a 

serem observados nas políticas, na gestão e nos programas e cursos de formação, bem como 

no planejamento, nos processos de avaliação e de regulação das instituições de educação que 

a ofertam”. Nessa conjuntura a docência é compreendida 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, à socialização e construção de 

conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de 

mundo (BRASIL, 2015, p. 3).  
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Nesse âmbito, o espaço privilegiado para formação de professores contempla a rede 

básica e pública de ensino, por meio da indissociabilidade entre teoria e prática. Assim, 

compreendemos que durante as ponderações postas no documento, a construção do 

conhecimento se valoriza pelo exercício profissional no magistério e aprimoramento das 

práticas nos espaços de atuação, percebendo a pluralidade dos conhecimentos teóricos e 

práticos que permeiam a prática pedagógica. Desse modo, entendemos, mesmo que de forma 

implícita, o significado das disciplinas que fortalecem as práticas, assim como, as de estágio 

supervisionado que impulsionam o fazer docente no momento de formação inicial na 

academia.  

Nesse entorno, sintetizamos nossas considerações sobre a lei em pauta, devido ao seu 

momento embrionário de efetivação, visto as possíveis repercussões que possam sobressair no 

cenário atual de formação docente.  Mas, reforçamos a importância do documento para 

fortalecimento das práticas nos cursos de formação inicial propondo uma base nacional 

comum a todos os cursos de magistério.  

 

 

1.6   O CURSO DE PEDAGOGIA DA UERN/CAMPUS CENTRAL E O ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO  

 

No anseio de compreender o lócus de nossa pesquisa, apresentamos um breve contexto 

histórico do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Para tanto, tomamos como base os estudos de Costa (2008), o Projeto Pedagógico do Curso 

(2012) e o regulamento de Estágio (2012). Por último, faremos uma apresentação das 

interfaces das disciplinas de Estágio Supervisionado no contexto atual da Universidade, no 

curso supracitado. 

O curso de Pedagogia da referida instituição nasceu vinculado à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Mossoró, inaugurado em 1965, através do decreto municipal nº 

47-B/1965. Em 1967, a Faculdade de Educação recebeu autorização para o funcionamento, 

pelo Conselho Estadual de Educação e Cultura e no mesmo ano o curso de Pedagogia passou 

a ser ofertado pela Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN), sediada em 
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Mossoró e conhecida atualmente como Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN).  

Inicialmente, o curso dispunha de uma turma de administração escolar, depois, passou 

a oferecer o curso de Estudo das Disciplinas e atividades Práticas- ENDAPE. Seu 

reconhecimento se deu através do Decreto nº 72.263, de 15 de maio de 1973, que permitiu a 

oferta das habilitações em Administração Escolar de 1º e 2º graus e em Magistério de 

matérias pedagógicas do 2º grau.  

No ano subsequente, passou a ofertar a habilitação em supervisão escolar, através da 

resolução n.03/1974 do conselho universitário. Quatro anos depois, em 1978, foi criada uma 

nova habilitação em orientação educacional, contemplando assuntos provenientes da reforma 

Universitária que assolava o país. Assim, a Universidade em questão proporcionava formação 

aos sujeitos da região e estados vizinhos. 

 

A formação dos professores na década de 1970 no Brasil priorizava o técnico em 

detrimento do político. Não foi diferente a formação de professores na Universidade 

Regional do Rio Grande do Norte. Podemos afirmar que o curso de Pedagogia já 

nasce atendendo às exigências da Reforma Universitária. Conforme notícia 

veiculada no Jornal, O Mossoroense, a Faculdade de Educação tendo a sua direção 

confiada ao professor José de Freitas Nobre, está perfeitamente enquadrada dentro 

do espírito da reforma Universitária, planejou suas atividades para o ano de 1971, 

objetivando três linhas básicas da citada reforma: Ensino, Pesquisa e Extensão, a 

formação dos professores até 1969, na cidade de Mossoró, era realizada na Escola 

Normal (COSTA, 2008, p.04). 

 

De acordo com Costa (2008), por volta de 1984, iniciou-se um debate sobre a 

formação do educador e a estrutura do curso, que foi tomando consistência através da 

instituição da comissão de currículo e que culminou com a reformulação curricular em 1994. 

Foi na década de 1990, portanto, que se alargaram, na Faculdade de Educação (FE), em 

conjunto com outras instituições e entidades, as discussões sobre a formação docente, 

incluindo a temática da formação do Pedagogo. Assim, as proposições sugeridas pela reforma 

curricular suspenderam a oferta das habilitações citadas anteriormente, criando habilitação 

para docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Essa formulação, já apontava a 

docência como principal atividade do Pedagogo.  

Ainda segundo Costa (2008), o Curso de Pedagogia passou a ofertar a habilitação em 

Magistério da Educação Infantil e Séries Iniciais no ano de 1995. Em 1998, teve sua 
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nomenclatura modificada em função da exigência da carga horária para a prática de ensino, 

mínimo de trezentas horas, conforme o artigo 65 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes da 

Educação Nacional). A terminologia da habilitação passou, então, de “Magistério da 

Educação Infantil e Séries Iniciais” para “Magistério das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental”. Essas mudanças resultaram, então, na modificação do currículo, com intuito de 

atender as demandas formativas. 

 

A decisão de implementar o novo currículo voltado a formação inicial, antes da 

aprovação da LDBEN 9.394/96, colocava a Faculdade de Educação à frente da 

própria Lei, por optar pela formação do professor da educação infantil e anos 

iniciais, conforme estabelece o seu Art. 62.Contudo, por outro lado, acarretou em 

mudanças nos rumos do Curso; entre outras, pela exigência de 300 horas de estágio 

supervisionado, de acordo com o Art. 65 da referida Lei (UERN, 2012, p.10). 

 

De acordo com as colocações do PPC (2012), os ingressantes do curso de Pedagogia 

no ano de 1995 sentiram essas mudanças fortemente em sua formação, visto que os “que 

estavam cursando o terceiro período e a (re) opção do Colegiado do Curso foi restringir a 

formação ao Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental” (UERN, 2012, p.10). 

Essas modificações foram recebidas por muitos de forma insatisfatória, pois os discentes 

ingressaram com uma perspectiva curricular do curso e essa estaria sendo alterada. 

Essa conjuntura local, impulsionada pelos debates nacionais sobre a formação docente, 

a partir da promulgação da lei 939.4/96, instigou os discursos na Universidade, fazendo o 

colegiado repensar a formação do Pedagogo. Além disso, a promulgação das Resoluções 

CNE/CP 01/2002 e CNE/CP 02/2002, que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, no âmbito do Ensino Superior, do curso 

de licenciatura e graduação plena, e a carga horária para esses cursos, respectivamente, 

estimularam esses debates e algumas alterações curriculares. 

Já em 2006, os debates foram aquecidos pelos novos rumos apontados pelas DCN do 

curso de graduação em Pedagogia (Resolução CNE/CP Nº01/2006). De acordo com o PPC 

(2012), a organização curricular após essas circunstâncias chegou a cinco versões de, com 

implantação do primeiro período. Desse modo: 
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Em 2007, a formatação final do currículo foi implantada tomando por base a 

proposta formativa voltada para o Pedagogo com perfil profissional capaz de atuar 

nas diversas situações e contextos educativos, como orientam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia (OLIVEIRA, 2013, p.66). 

 

A proposta apresentada pelo Projeto Pedagógico do curso prima, atualmente, pela 

necessidade de formação cidadã aos discentes, além de proporcionar aos formandos uma 

aprendizagem adequada aos desafios do Pedagogo nessa nova perspectiva formativa. Isso 

significa, então, uma formação pautada na necessidade de atuação do Pedagogo em diversos 

espaços que perpassam a campo educacional, incluindo indústrias, empresas, hospitais, dentre 

outras instituições que carecem de uma intervenção pedagógica e socioeducativa. Assim, 

confirmamos que a amplitude da atividade docente para os licenciandos em Pedagogia da 

UERN se efetiva em espaços para além da sala de aula. 

O Estágio Supervisionado no contexto formativo atual da instituição é compreendido 

como atividade instrumentalizadora da práxis. Por conseguinte, pretende formar um 

Pedagogo que atenda às necessidades sociais e educativas locais. Além disso, a proposta do 

curso aponta que o “fundamental é aprender novas maneiras de enfrentar os problemas, de 

pesquisar, de ensinar e aprender, constituindo-se, assim, num processo de investigação na 

ação” (UERN, 2012, p. 60). Em seus objetivos, o curso aponta para formação de um 

profissional em constante processo de aprendizagem. 

 

O objetivo é contribuir para a formação de um profissional reflexivo, pesquisador, 

comprometido com o pensar/agir diante das problemáticas educacionais 

evidenciadas nos espaços escolares e não escolar lócus de ação profissional do 

futuro licenciado. O Estágio configura-se assim, como um espaço de produção do 

conhecimento que favorece a pesquisa e a extensão através da troca de experiência 

entre os envolvidos no processo e do aprimoramento progressivo do conhecimento 

sistematizado, a partir da confluência das diversas atividades curriculares, não se 

limitando assim, a transferência linear da teoria para a prática (UERN, 2012, p.60). 

 

O que constatamos com a leitura do documento é que o Estágio Supervisionado 

ofertado no curso de Pedagogia da instituição, teoricamente, não se limita à parte prática do, 

mas, caracteriza-se como um espaço de pesquisa e reflexão, no qual os licenciandos podem 

aprimorar os conhecimentos sistematizados ao longo do percurso acadêmico e social, 

contextualizando conceitos e metodologias apreendidas em outras disciplinas e práticas 

sociais. 
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Conforme orientações do Projeto Pedagógico, o curso deve adotar um (a) coordenador 

(a) de estágio para viabilizar discussões, estudos, avaliações com os professores das 

disciplinas e, ser for necessário, com os professores de disciplinas correlacionadas. O Estágio 

precisa, ainda, de uma base organizacional para que se fortaleça e atinja os objetivos 

propostos. Para tanto, o regulamento da disciplina aponta, em seu art.11, algumas orientações: 

 

 I - Coordenador de Estágio do curso de Pedagogia (administra e supervisiona de 

forma global a realização dos estágios; II - Professor Supervisor de Estágio 

(designado pelo lócus de estágio para intermediar a relação entre o campo de estágio 

e a instituição de ensino - UERN. Art. 12 O Coordenador de Estágio do curso de 

pedagogia será escolhido pelos professores que estejam exercendo atividades de 

estágio, sua indicação será homologada pelo CONSAD. § 1º A Coordenação de 

Estágio Curricular Supervisionado no curso de Pedagogia terá disponibilizada uma 

carga horária semanal de 10 horas para desenvolver seus trabalhos; § 2º A 

coordenação de Estágio Curricular Supervisionado, no curso, terá mandato de 02 

(dois) semestres letivos, podendo ser reconduzida ao cargo por igual período 

(UERN, 2010, p.10). 

 

No que se refere ao processo avaliativo dos estagiários, por ser uma disciplina que 

permite a atuação direta do licenciando no contexto escolar, a avaliação da aprendizagem 

ocorre em conjunto com os professores colaboradores das instituições de ensino, fortalecendo 

uma parceria entre Universidade, Escola e Sociedade. 

 

O processo Avaliativo do aluno será realizado conjuntamente entre o professor do 

Estágio Supervisionado e o profissional atuante no campo de estágio que recebeu, 

acompanhou e orientou o Pedagogo. A avaliação poderá ser concretizada através dos 

seguintes instrumentos acadêmicos: planos ou projetos de trabalho, atuação 

profissional, relatório, memorial, artigo, portfólio, dentre outros (UERN, 2012, 

p.61). 

 

A carga horária para o período prático, de acordo com os documentos normativos 

citados, é de 480h, distribuído em três momentos: o Estágio Supervisionado I, que deve ser 

realizado no quinto período, em espaços escolares nos quais se realizem trabalho pedagógico 

com a Educação Infantil (150 h/a); Estágio Supervisionado II, a ser realizado no sexto 

período, em espaços escolares onde haja um trabalho pedagógico com os anos iniciais do 

Ensino Fundamental (165 h/a); Estágio Supervisionado III, que deve ocorrer no sétimo 

período e contemplar a atuação em espaços escolares e não escolares. Neste último, o aluno 
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tem opção de continuar o estágio em uma das escolas onde já realizou os estágios anteriores 

ou de inserir-se em outro espaço de atuação do pedagogo (165 h/a). 

O Estágio Supervisionado I, especificamente, contempla momentos de aprendizagem 

in loco na Educação Infantil, embasado em estudos, análise, problematização e reflexões do 

contexto escolar e aplicação de projetos de ensino que envolvem as interfaces desse período 

numa articulação precisa entre o ensinar e o aprender, perpassando o contexto da sala de aula 

e atingindo uma relação família e escola. Com isso, tem por objetivos: 

 

Desenvolver um olhar sensível e interpretativo às questões da realidade educacional 

escolar; Conhecer e identificar junto/com os profissionais da escola, uma situação 

problema relacionada ao processo de ensino-aprendizagem direcionando para 

questões específicas de conhecimento; Estudar situações problema com base em 

referenciais teóricos (aportes teóricos, proposta pedagógica da escola, proposta 

curricular da escola) que contribuam com o exercício da práxis pedagógica; Planejar 

e executar ações de intervenção em parceria com a equipe pedagógica da escola 

campo de estágio (aluno estagiário, professor supervisor de estágio e equipe 

pedagógica da escola) podendo se dá de diferentes formas: Minicursos para 

professores e ou alunos; Aulas para todos os alunos da turma ou parte deles; Ações 

interventivas no recreio; Ações sócio educativas com pais e ou comunidade; 

Projetos de leitura na biblioteca, sala de leitura, laboratórios, brinquedoteca etc.; 

Sistematizar a experiência, apresentar e avaliar na escola campo de estágio (UERN, 

2012, p.63-64). 

 

O Estágio Supervisionado II consiste no desenvolvimento de práticas pedagógicas nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental ou na educação de jovens e adultos, no respectivo nível 

de ensino. Nesse espaço, são aprimorados os conhecimentos práticos necessários à ação 

pedagógica e execução de projetos, vinculados à sala de aula e à comunidade escolar. Tem 

como objetivos: 

 

Desenvolver um olhar sensível e interpretativo às questões da realidade educacional 

escolar; Conhecer e identificar junto/com os profissionais da escola, situações 

problema relacionada; ao processo de ensino-aprendizagem direcionando para 

questões específicas de conhecimento; Estudar situações problema com base em 

referenciais teóricos (aportes teóricos, proposta pedagógica da escola, proposta 

curricular da escola) que contribuam com o exercício da práxis pedagógica; Planejar 

e executar ações de intervenção em parceria com a equipe pedagógica da escola 

campo de estágio (aluno estagiário, professor supervisor de estágio e equipe 

pedagógica da escola) podendo se dá de diferentes formas: Minicursos para 

professores e ou alunos; Aulas para todos os alunos da turma ou parte deles; Ações 

interventivas no recreio; Ações sócio educativas com pais e ou comunidade; 

Projetos de leitura na biblioteca, sala de leitura, salas verdes, laboratórios, etc. 

Sistematizar a experiência, apresentar e avaliar na escola campo de estágio (UERN, 

2012, p.64-65). 
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É importante destacar que a proposta curricular do curso apresenta, agregadas às 

disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, as disciplinas de Seminário Temático I e II, 

respectivamente. Embora tenham atividades distintas, possuem uma relação curricular no 

manejo das atividades propostas. As disciplinas de Seminário Temático são consideradas, no 

currículo do curso, como de aprofundamento, pois “constituem-se em oportunidades 

intencionais para o estudante articular os conteúdos (conceitual, procedimental e atitudinal) 

nas variadas disciplinas de ensino, garantindo uma maior ênfase aos princípios formativos 

aqui delineados” (UERN, 2012, p.48). 

Com efeito, as oportunidades proporcionadas pelas disciplinas despontam como 

necessárias para vivenciar e discutir questões inerentes ao ensinar e aprender. A intenção é 

permitir uma articulação e sistematização dos conhecimentos e conceitos estudados nos 

demais componentes curriculares do curso, com intuito de direcionar as atividades propostas 

nos Estágios Supervisionado I e II. Assim, as disciplinas de seminário temático devem ensejar 

atividades que contemplem: 

 

Situações problemas decorrentes dos conteúdos de ensino; Situações de ensino e 

aprendizagem que evidenciem categorias conceituais nucleares inerentes às áreas de 

conhecimento; Situações pedagógicas que busquem nas ideias dos clássicos 

respostas para suas interpretações; Situações que estabeleçam diferenças entre o 

ensino de conceitos, o ensino de procedimentos e o ensino de atitudes; Situações que 

possibilitem a criação de variadas estratégias de ensino e aprendizagem; Situações 

que permitam o exercício de práticas avaliativas; Situações que permitam a 

resolução de problemas, dentre outras (UERN, 2012, p.49). 

 

Acredita-se que as atividades mencionadas permitem uma articulação entre as 

disciplinas do curso, o ensinar e o aprender, contemplando situações que poderão ser 

vivenciadas no campo de Estágio, permitindo a identificação e articulação de saberes nos 

respectivos campos. Cada seminário temático tem, pois, a carga-horária de 60h, aproveitadas 

em atividades de orientação e execução do trabalho, assim distribuídas:  

 

15 (quinze) horas destinadas ao estudo e organização das atividades extraclasse (em 

grupo ou individualmente) e 45 (quarenta e cinco) reservadas à orientação, 

apresentação e discussão das atividades em sala de aula, podendo ser desenvolvidas 
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através de atividades práticas, comunicações, painéis, pôsteres, dentre outras 

possibilidades pedagógicas (UERN, 2012, p.49). 

 

Com a função de dialogar com as disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, os 

seminários estabelecem uma interface com essas atividades, numa perspectiva de observação 

e intervenção nos espaços escolares. Para tanto, devem estar organizados da seguinte forma: 

Seminário Temático I: Diferentes Linguagens da Educação Infantil; Seminário Temático II: 

Diferentes Linguagens nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Responsáveis: Professores 

do 5º e 6º períodos (seminário I e II respectivamente) (UERN, 2012).  

No Estágio Supervisionado III os licenciandos têm a oportunidade de continuar sua 

atuação no espaço escolar, ampliando os estudos a respeito da organização do ensino e gestão 

dos processos educativos, ou pode optar pela possibilidade de conhecer a atuação do 

Pedagogo e a aplicabilidade dos saberes docentes no espaço não escolar. Esse momento tem 

como objetivo: 

 

Ampliar a experiência profissional do formando através da investigação/inserção em 

espaços já vivenciados em estágios anteriores ou em outros espaços de atuação do 

pedagogo, aprofundando e ou ressignificando conceitos e práticas inerentes ao 

trabalho pedagógico (UERN, 2012, p.65). 

 

Visando atender as exigências legais postas pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) por meio dos Pareceres nº. 05, de 2005, n.º 01, de 2006, e da Resolução n.º 01, de 

2006, o projeto pedagógico do curso tenta amparar as demandas formativas do profissional do 

Pedagogo. Percebemos, portanto, que a formação inicial no PPC do curso está pautada em um 

novo contexto de atuação desse profissional, primando por sua ação em diversos contextos 

pedagógicos que perpassam a sala de aula. Seu currículo reflete, então, os moldes formativos 

de uma preparação para atuar em diversas instituições. Destarte, o Estágio Supervisionado, 

por ser um momento de contextualização e fortalecimento das aprendizagens, tem um papel 

de facilitador para integralizar a teoria à prática pedagógica. A disciplina caracteriza-se como 

uma tentativa de preparar o licenciando para atuar em diferentes espaços, favorecendo um 

conhecimento amplo e reflexivo sobre os diferentes contextos de ação do profissional 

formado em Pedagogia.  
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É importante destacar que a organização e avaliação do Estágio no curso de Pedagogia 

da UERN possui critérios singulares, haja vista que os documentos legais que orientam essa 

atividade não contemplam esses critérios. 

 

As necessidades relativas ao estágio profissional ganham um maior impacto de 

preocupação quando o pedagogo é chamado a atuar em espaços escolares e não 

escolares, ao mesmo tempo em que as diretrizes curriculares (em nome da 

flexibilização dos cursos) não estabelecem critérios da organização e avaliação para 

esta atuação. Aqui, é premente um estudo aprofundado das novas funções atribuídas 

ao pedagogo, frente às demandas institucionais e suas respectivas funções requeridas 

no mercado local de trabalho, de modo a estabelecer parâmetros para o exercício da 

prática docente, num patamar compatível ao reconhecimento da formação 

profissional (UERN, 2012, p.17). 

 

Para uma melhor compreensão sobre as disciplinas de Estágio Supervisionado no 

curso de Pedagogia Campus Central/UERN, apresentamos o quadro a seguir. 

 

 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO 

CARGA-

HORÁRIA 

PERÍODO EMENTA 

 

Estágio 

Supervisionado I 

Espaços escolares em 

que se realizem um 

trabalho pedagógico 

com a Educação 

Infantil. 

 

 

 

150h/a 

 

 

 

5º Período 

Concepções de Estágio, o 

Estágio como pesquisa, relação 

teoria e prática. Estudo, análise 

e problematização do campo de 

atuação profissional. 

Elaboração de plano de trabalho 

para intervenção nas práticas 

pedagógicas de Educação 

Infantil. 

 

Estágio 

Supervisionado II 

Espaços escolares em 

que se realizem um 

trabalho pedagógico 

com os Anos Iniciais. 

165h/a 6º Período Organização e ação didática a 

partir do diagnóstico dos 

processos educativos escolares 

nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. O Projeto 

Pedagógico, o planejamento e a 

ação docente como elementos 

indissociáveis da prática 

pedagógica escolar. Materiais 

didático-pedagógicos e 
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Quadro 1 - Síntese da organização curricular do Estágio Supervisionado no Curso de     

Pedagogia UERN/Campus Central 

 Fonte: Elaborado pela autora, a partir do Projeto Político –Pedagógico do curso. 

 

Tendo como base os dados supracitados, percebemos que o curso de Pedagogia da 

UERN é estruturado com base em diversos aportes legais que permeiam a organização 

curricular do curso de Pedagogia em território nacional. Isso fica claro em todo seu 

documento normativo, o qual cita alguns aportes legais, como a LDB- 939.4/1996, as 

resoluções 01 e 02/2002, o Parecer nº. 05, de 2005, e as DCN/Pedagogia (2006) para 

fundamentação teórica e como eixo normativo.  

Com efeito, a docência, como atividade pedagógica desenvolvida em espaços 

escolares e não-escolares, é atividade basilar dos egressos do curso de Pedagogia que ensejam 

a atuação profissional na área pedagógica. Essa docência é compreendida como ação 

educativa e processo pedagógico metódico e intencional, admitindo que as atividades 

docentes também contemplam a atuação dos pedagogos na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino (BRASIL, 2006). Posto isso, entendemos a docência como uma 

atividade plural que perpassa o ensino e as atividades pedagógicas realizadas em sala de aula.  

Diante do exposto, finalizamos este capítulo acendendo um debate sobre a formação 

do Pedagogo na atualidade, em específico, no curso de Pedagogia UERN/Campus Central. 

diferentes metodologias no 

ensino-aprendizagem de 

conceitos, procedimentos e 

atitudes. A avaliação mediadora 

no processo ensino-

aprendizagem. 

 

Estágio 

Supervisionado III 

O aluno tem a opção de 

continuar o processo de 

estudo e interação 

pedagógica em uma 

das escolas que 

realizou o estágio I ou 

II; ou se inserir em 

outro espaço de 

atuação do pedagogo 

como: (DIRED, 

GEED, APAE, 

FUNDAC, Projetos de 

Extensão que 

desenvolvam ações 

sócio educativas, 

ONGs..., e outros 

espaços a serem 

definidos pela FE) 

165 h/a 7º Período Aportes teórico-práticos para a 

atuação supervisionada dos 

futuros pedagogos. Atuação nos 

sistemas de ensino formal e não 

formal. Atuação nos espaços 

escolares e não escolares. 
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Portanto, buscamos compreender a representação social dos licenciandos que cursam a 

disciplina de Estágio Supervisionado sobre a docência na referida universidade, entendendo 

que o pedagogo pode realizar sua práxis em diversas áreas e instituições.  

A seguir, apresentamos, então, os caminhos percorridos para consecução desta 

pesquisa, delimitando melhor nosso objeto e os métodos investigativos.  
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CAPITULO 2 - PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: ENTENDENDO O 

CAMINHO TRAÇADO PARA A PESQUISA 

 

Os instrumentos da pesquisa e o caminho trilhado pelo pesquisador instituem o 

alicerce da investigação empírica, portanto, neste capítulo, apresentamos aqueles que usamos 

para responder a nossas questões norteadoras. Mostramos ainda, a Teoria das representações 

sociais e suas implicações como fenômeno social para o nosso objeto de estudo. Ademais, 

explicamos a base teórico-metodológica imbricada à Teoria das representações sociais (TRS) 

na prática da pesquisa.  

Para a investigação em curso, utilizamos abordagens qualitativas e quantitativas, pois 

acreditamos que sejam complementares e necessárias a essa investigação o uso de 

instrumentos e métodos distintos. Como bem retrata Minayo (2013), os dados advindos dessas 

abordagens são complementares e permitem um aprofundamento e fidedignidade 

interpretativa nas pesquisas. Consideramos, pois, que o emprego conjunto de técnicas diversas 

permitem uma melhor apreensão do nosso objeto de estudo.  

Para Oliveira (2014, p.39), “adotar práticas de combinar técnicas de análise 

quantitativas com técnicas de análise qualitativas proporciona maior credibilidade e validade 

aos resultados da pesquisa, evitando-se, assim, reducionismo por uma só opção de análise”. 

Nesse sentido, os dados são considerados mais claros, globais e heurísticos, principalmente 

por serem resultados de análises de duas abordagens que se completam.  

Para esta investigação realizamos, então, um estudo exploratório, baseando-nos em 

uma pesquisa bibliográfica, na perspectiva de fazer um levantamento da literatura sobre 

temáticas que embasam nosso estudo. Sendo assim, atentamos para as contribuições dos 

autores que investigam, principalmente, sobre a Teoria das representações sociais e a 

formação docente. Conforme Oliveira (2014), a principal característica desse procedimento é 

permitir que o pesquisador entre em contato com obras reconhecidas no campo científico, de 

modo que se aprofundem no tema de estudo. Além disso, fizemos uma análise documental, 

apoiada em aportes legais como: diretrizes, regulamentos, leis, dentre outros documentos que 

permitiram entender aspectos relacionados à formação docente, e ao perfil do curso lócus da 
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nossa pesquisa. Ou seja, realizamos uma análise representativa legal, tanto no âmbito nacional 

como local, sobre a docência, o curso de Pedagogia e o estágio supervisionado. 

Dentre os documentos analisados, estão as Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006); as Resoluções 

CNE/CP nº 1/2002 e CNE nº 2/2002, que estabelecem normas específicas para os cursos de 

licenciatura (formação de professores); o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da 

UERN (2012); e o regulamento de Estágio (2012) da mesma instituição. Tais documentos 

possibilitaram uma análise sobre a organização do curso e das disciplinas de Estágios 

Supervisionado. Justificamos a utilização desses meios pela necessidade de adentrarmos na 

conjuntura organizacional do curso, a partir desses marcos legais, para, assim, 

compreendermos a organização atual. Acreditamos que, por estruturarem os moldes do curso, 

esses elementos podem permitir a elaboração do universo representacional dos sujeitos, haja 

vista serem diretrizes que estabelecem a estrutura curricular e, consequentemente, repercutem 

no imaginário do grupo de Universitários. 

Consideramos, também, que nossa pesquisa tem uma inspiração etnográfica, em 

virtude do caráter das nossas técnicas de pesquisa de campo. Enquanto pesquisadores, ao 

utilizarmos questionários, entrevistas e observação in loco, interagimos e participamos com os 

atores sociais do processo de construção dos resultados que vislumbram a caracterização dos 

comportamentos sociais, dos hábitos, valores e crenças dos sujeitos necessários à 

compreensão da representação social do grupo.  

Destacamos, ainda, que muitos dos nossos dados, por possuírem características de uma 

abordagem quantitativa, são apresentados numa análise estatística, por meio de tabelas e 

gráficos elaborados através do Excel – software de criação de planilha. Adotamos esse 

instrumento de análise por permitir uma ilustração melhor sobre os dados coletados, deixando 

a nossa pesquisa mais interativa e dinâmica. Para Marconi e Lakatos (2003), os gráficos e 

tabelas têm como grande importância a capacidade de apresentar ideias e relações, 

independentemente do texto de informações. 

Destarte, toda nossa pesquisa empírica se constitui a partir dos métodos e instrumentos 

supracitados, de modo plural e por múltiplas abordagens. Entendendo a complexidade e 

diversidade das manifestações dos fenômenos sociais, esse caminho torna viável uma 

discussão crítica sob os aspectos estruturais e explicativos da conjuntura representacional que 

buscamos. Desse modo, concordamos com Abric (1996, p. 99), quando afirma que “a 
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pesquisa das representações sociais tem se caracterizado, desde o início, por uma utilização 

bastante criativa e diversificada de métodos e pelo desenvolvimento contínuo de novas 

técnicas, tanto no que se refere à coleta quanto ao tratamento dos dados”. 

O lócus da nossa pesquisa, apresentado no capítulo anterior, contempla a Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte – UERN/Campus Central, bem como as instituições nas 

quais nossos sujeitos estagiaram. Sobre isso, ressaltamos que os nossos sujeitos são estudantes 

que cursaram disciplinas de Estágio Supervisionado I, II, e III nos semestres 2014.1 e 2014.2. 

A amostra para análise dos dados foi definida de acordo com Barbetta (2001), com a técnica 

de amostragem simples e amostra probalística (OLIVEIRA, 2014).  

Perseguindo, pois o perfil de pesquisa acima mencionado, nossa investigação se deu 

em quatro etapas: Aplicação da Técnica de Associação Livre de Palavras; questionário; 

observação in loco (nas instituições nas quais os sujeitos estagiaram); e realização das 

entrevistas semiestruturadas.  

A escolha do objeto de estudo, que compreende a busca pela representação social de 

estagiários de Pedagogia acerca da docência, deu-se em meio a um contexto de inquietudes 

acerca do papel do docente na sociedade atual e, sobretudo, pelo seu trabalho perante a 

necessidade do grupo que o cerca. Verificamos, assim, a existência de uma amplitude do 

termo docência, comparando-o ao termo professor, compreendido como um novo paradigma 

de formação que toma como base as interfaces do trabalho docente proposto pelas Diretrizes 

Curriculares do Curso de Pedagogia. Esse documento amplia o significado do termo 

contemplando não somente o ensino em sala de aula, mas a gestão dos processos educativos 

em diversos espaços que exijam uma intervenção pedagógica. 

Destacamos que para compreender as diferentes facetas expostas pelos estagiários 

acerca da docência - caracterizada como um saber prático adquirido através das experiências, 

muitas vezes permitidas pelo exercício docente, proposto pelas disciplinas de estágio 

Supervisionado no decorrer do curso de Pedagogia - adotamos a Teoria das Representações 

Sociais (Moscovici, 1978). 

Entendemos a representação social como um guia para ação (JODELET, 2001) e a 

encaramos tanto na medida em que ela possui uma contextura psicológica autônoma como na 

medida em que é própria de nossa sociedade e de nossa cultura (MOSCOVICI, 1978). 

Outrossim, as representações sociais “nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente 
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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).  

Desse modo, empreendemos nossa pesquisa num desvelamento reflexivo sobre a 

docência, tendo como pano de fundo a formação docente, considerada plural e estruturada por 

relações sociais e necessidades formativas construídas na sociedade em transformação. 

Assim, somos de acordo que “sendo produto social, o conhecimento tem de ser remetido às 

condições sociais que o engendram. Ou seja, só pode ser analisado tendo como contraponto o 

contexto social em que emerge, circula e se transforma” (SPINK, 1995a, p. 93). 

Nossa escolha se deve ao fato de que esse construto permite perceber o homem como 

ser social que precisa ajustar-se ao mundo em que vive e, sobretudo, adequar-se no que se 

refere à sobrevivência e ao comportamento (JODELET, 2001). Trilhando esse caminho 

teórico, percebemos que, para além das representações sociais, o habitus interiorizado 

funciona como senso prático capaz de influenciar as ações pedagógicas dos sujeitos que 

vivenciam o Estágio.  

Denominamos ação pedagógica como “as atividades que os professores realizam no 

coletivo escolar supondo o desenvolvimento de certas atividades materiais orientadas e 

estruturadas” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 42), permitindo que os docentes em formação, 

através da reflexão diante da realidade encontrada, deixem que os condicionantes internos e 

externos teçam um habitus professoral que se constrói na prática.  

É importante deixar claro que a experiência adquirida pelos educadores sobre o ensino 

na sala de aula também é uma repetição de acontecimentos inter-relacionados, ou a repetição 

de determinadas ações com determinado fins, que são frutos dos condicionantes práticos 

oriundos da natureza prática do ato de ensinar. Complementamos, ainda, que nesse processo 

de contato com a sala de aula o habitus professoral é percebido como um conjunto de ações 

que, visivelmente, podem ser exercidas pelo professor e pelas professoras que são estimulados 

através de respostas imediatas, objetivas e espontâneas dos alunos, estabelecendo relação 

direta com os gestos de ensino decididamente intencionais praticados por esses profissionais 

(SILVA, 2005). 

Assim, buscar a representação social de docência permite estudarmos as construções 

simbólicas dos sujeitos, o habitus, como possível estrutura mental que possibilita-o interagir 
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em um campo distinto encadeando ações. Isso implica pensar que esses sistemas simbólicos 

permitem, também, o fortalecimento de uma identidade em construção pelo indivíduo que 

atua em um espaço novo, e no contato com a realidade escolar. Desse modo, pode aflorar o 

habitus professoral em (re)construção. Domingos Sobrinho (2010, p.32) ressalta que “as 

representações sociais interferem na assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento 

pessoal, na construção das identidades pessoais e sociais, nas formas de expressão dos grupos 

e nas transformações sociais”. Logo, essa dinâmica direciona nosso olhar para que 

percebamos como imperativo o fato de as representações sociais precisarem ser entendidas a 

partir do contexto que as engendram e a partir de sua funcionalidade nas interações sociais do 

cotidiano (SPINK, 1995).  

Com base nesse arcabouço teórico, pretendemos aqui conhecer a representação social 

de docência construída por licenciandos em Pedagogia, sob o prisma da Teoria das 

representações sociais, de Serge Moscovici e, também, da Teoria complementar, do núcleo 

Central, desenvolvida por Jean-Claude Abric, conforme especificaremos adiante.  

 

2.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Historicamente, nos deparamos com diversos estudos ligados à vida humana, com 

vistas a descobrir significados e ligações que se relacionam com as manifestações do ser no 

mundo em que vive e com suas interpretações acerca da realidade.  

Diversas áreas de estudo procuram apresentar singularidades relacionadas a rupturas 

históricas, científicas, comportamentais, dentre outros aspectos. Relacionada a isso está a 

busca pelo entendimento do senso comum, que é um aspecto balizador de muitos 

comportamentos e ações dos sujeitos, agentes desse processo social e histórico. Cada vez 

mais, pesquisas se propõem a essa descoberta. Outrossim, ampliam-se os estudos que utilizam 

como fonte a Teoria das Representações Sociais (TRS), sugerida por Serge Moscovici. Essa 

teoria procura interpretar o sujeito dentro do contexto sociocultural, estudando suas 

representações diante da realidade, num complexo movimento de construção e classificação 

do real. 
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Todavia, antes de nos determos ao termo representação social como fenômeno e 

teoria é interessante esclarecer o termo representação e seu significado. Para Abric (2001, 

p.156), “a representação é um conjunto organizado de opiniões, de atitudes, de crenças e de 

informações referentes a um objeto ou uma situação”. Essas representações construídas 

provêm de “todas as interações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre dois grupos, 

pressupõem representações” (MOSCOVICI, 2012, p. 40). Em outras palavras, o indivíduo 

não cria isoladamente suas opiniões e elas são propagadas nas relações sociais, circulam e 

ganham corpo através da linguagem e do discurso.  

O ser que cria uma representação a considera como uma espécie de referência, 

utilizando-a, muitas vezes, como uma bússola, ao agir diante de algumas situações 

corriqueiras. As representações são, pois, produtos simbólicos e essência da nossa 

comunicação. Assim sendo, as nossas ações podem ser reflexos dessas representações. Isto é, 

aportamos sempre a um objeto para criar um universo representativo.  

 

De fato, representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento pelo qual 

um sujeito se reporta a um objeto. Este pode ser tanto uma pessoa, quanto uma 

coisa, um acontecimento material, psíquico ou social, um fenômeno natural, uma 

ideia, uma teoria, etc.; pode ser tanto real quanto imaginário ou mítico, mas é 

sempre necessário. Não há representação sem objeto (JODELET, 2001, p.22). 

 

Podemos afirmar, então, que as representações são determinadas pelo sujeito, sua 

história, suas relações de vivência, pelo sistema social e ideológico no qual ele está inserido e 

mantêm vínculo (ABRIC, 2001). Ao representar, inferimos uma abordagem simbólica sobre 

algo ou alguém. Logo, essa passa a ser uma realidade premissa do sujeito, a realidade 

construída por ele. 

É importante não descartar que “uma mesma variável pode dar lugar a representações 

diferentes e, portanto, ter para sujeitos diferentes significações diferentes” (ABRIC, 2001, 

p.157). Nesse sentido, a tomada de consciência pode ser caracterizada por cada sujeito, haja 

vista a força psíquica da essência representativa do objeto. Assim, no grupo social as 

representações podem tomar espaços prioritários e periféricos na análise coletiva. 

Vale ressaltar que o objeto representado “é uma representação diferente do objeto” 

(MOSCOVICI, 1978, p.58), pois, ao representar, externamos um modo de pensar, uma 

imagem ou um estado do objeto. Entretanto, isso não significa reproduzir ou repetir algo, mas 
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criar uma impressão do real ancorado às ideias pré-estabelecidas pela história de vida e 

convivência do sujeito que representa. Para melhor compreensão: 

 

As representações individuais ou sociais fazem com que o mundo seja o que 

pensamos que ele é ou deve ser. Mostram-nos, o seu jogo que, a todo instante, 

alguma coisa ausente se lhe adiciona e alguma coisa presente se modifica. Mas essa 

dialética, o seu jogo reveste-se de um significado maior. Se algo de ausente nos 

impressiona e deflagra todo um trabalho do pensamento e do grupo, não é nessa 

condição, mas porque, em primeiro lugar, é algo de estranho e, depois, está fora do 

nosso universo habitual (MOSCOVICI, 1978, p.59). 

 

Como se pode ver, as representações têm um papel significativo na dinâmica das 

relações sociais e nas práticas. O que ressignificamos é posto à sociedade como 

representações. Destarte, a representação é “um guia para ação, ela orienta as ações e as 

relações sociais”. (ABRIC, 1998, p. 28). Ela permite aos indivíduos ou grupos dar significado 

e sentido a suas condutas, entendendo a realidade a partir do seu sistema de referências.  

Essa amostragem inicial sobre o que é representação nos permite, pois, estabelecer um 

pano de fundo para o estudo sobre as representações sociais como fenômeno e teoria, que 

propomos neste trabalho.  Dificilmente, compreenderíamos as representações sociais sem 

estudar o termo “representar” e “representação”. Por esse prisma, uma pessoa ou grupo 

procura imagens para revelar a realidade e com sua subjetividade, representa a objetividade 

do real. “A finalidade dessas representações é tornar familiar algo não familiar ou a própria 

não familiaridade” (MOSCOVICI, 2012, p. 54). 

Então, é nessa perspectiva do termo representação que se apresenta a teoria das 

representações sociais nesta pesquisa. A Teoria das Representações Sociais (TRS) está 

interessada em apresentar o conteúdo do senso comum expresso pelos sujeitos na linguagem e 

na comunicação dentro das relações sociais entre os pares. As representações sociais resultam 

de um pensamento construtivo do sujeito, tendo como base suas experiências, crenças, cultura 

e troca de informações. Essas construções mentais surgem da necessidade de mediação da 

conduta diária nas práticas sociais. Nesse prospecto, o sujeito representa uma realidade 

balizada pelo senso comum e inerente as suas vivências e crenças. 

Os solos que dão origem à teoria em questão apontam para uma fertilidade intelectual 

complexa, que é adubada por uma essência encontrada tanto na sociologia quanto na 
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psicologia. Como afirma Farr (1994), a Teoria das Representações Sociais é uma forma 

sociológica de Psicologia Social.  

Igualmente, Moscovici (2012) defende a TRS com ideias expressas nos estudos da 

psicologia social, declarando que “uma psicologia social do conhecimento está interessada 

nos processos através dos quais o conhecimento é gerado e projetado no mundo atual” 

(MOSCOVICI, 2012, p.9). O autor introduz suas ideias, no que concerne às representações 

sociais, quando publica sua tese sobre um estudo que envolve a representação social da 

psicanálise no pensamento popular da França. Essa obra tem por título son image et son 

public e teve duas publicações, a primeira em 1961, na França, e, posteriormente, em 1976, 

depois de passar por uma revisão. A partir dessa publicação a temática acende nos campos de 

pesquisa, bem como se apresenta como “um primeiro delineamento formal do conceito das 

representações sociais” (SÁ,1995, p.19). 

É nessa esteira intelectual que nasce a Teoria das Representações Sociais. Moscovici 

(1978) defende a redefinição do conceito da psicologia social a partir de seus pressupostos. 

Como afirma Sá (1993, p.20), “os fenômenos, o conceito e a Teoria das Representações 

Sociais só podem ser bem apreendidos no contexto de tal processo de renovação temática, 

teórica e metodológica da psicologia social”. Nessa “renovação temática” e na busca pelo 

campo ideal e epistemológico propício à teoria, a vertente psicossociológica ganha corpo e é 

defendida pelo pesquisador. 

O campo social é visto, portanto, como indispensável no processo objetivo e subjetivo 

do sujeito que representa. Nesse caso, tanto os comportamentos quanto os fatos sociais são 

fatores que contribuem para a propagação da essência teórica. É na relação interpessoal, 

dialógica e histórica que o sujeito é considerado um ser pensante e subjetivo que representa e 

constrói a realidade. 

Para Jodelet (2001), as representações sociais possuem um campo de pesquisa 

cristalizado e com três características marcantes: a vitalidade, a transversalidade e a 

complexidade. Segundo a autora, esse campo possui uma vitalidade que não é estática e está 

em constante movimento através de descobertas e novas pesquisas que são alçadas na 

psicologia social, além disso, por estar presente em diversos países, essas pesquisas tornam-se 

intensas. Na transversalidade “reside uma das contribuições mais promissoras desse campo de 

estudo” (JODELET, 2001, p.26). Esse sentido transversal que transcende a teoria expressa 

uma ideia de permanência paralela ao movimento do sistema de pensamento e apropriação do 
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real representado. A complexidade envolve esse fenômeno por ser característico do 

pensamento e inerente aos conceitos psicológicos que envolvem. 

Logo, as representações sociais contribuem para formar e orientar comportamentos, 

“elas 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). Essas representações 

são percebidas nos discursos, nos gestos e palavras entoadas para estabelecer uma opinião 

sobre determinado objeto. Assim como declara Moscovici (1978), são entidades quase 

tangíveis que podem estar impregnadas nas relações sociais. Para Jodelet (2001, p.22), as 

representações sociais são: 

 

Uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo 

prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social. Igualmente designada como saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, 

natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, conhecimento 

cientifico.  

 

É mister dizer, ainda, que as representações sociais se relacionam às atividades 

cognitivas e simbólicas do sujeito nas interações cotidianas, de tal modo que são elaboradas e 

compartilhadas socialmente. Nessa dinâmica, os indivíduos são considerados como seres 

ativos no processo de construção do real. Assim, produzem comunicações e representações se 

posicionando a partir do seu pensamento e processo cognitivo de operacionalização da 

realidade. Desse modo, esse fenômeno pode estar ligado diretamente aos reflexos sociais e 

culturais de uma ordem dominante, onde “nenhuma mente está livre dos efeitos de 

condicionamentos anteriores que lhe são impostos por suas representações, linguagem ou 

cultura” (MOSCOVICI, 2012, p.35). 

Essas “teorias do senso comum” (MOSCOVICI, 1978; JODELET, 2001) podem ser 

produzidas nas relações comunicacionais e comportamentais do cotidiano. Devido ao seu 

poder sobre a realidade, permitem construir um pensamento, uma representação em um 

ambiente determinado, no qual se desenvolve a vida cotidiana. A representação social “trata-

se, com certeza, de uma compreensão alçada por indivíduos que pensam. Mas, não sozinhos” 

(SÁ, 1993, p. 27). É no nosso cotidiano, nas relações interpessoais e construtivas que essas 
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representações são construídas e se manifestam, de modo que tornam o dia-a-dia mais 

interativo e real.  

Essa realidade representada pelo sujeito ou grupo, reconstruída pelo sistema cognitivo, 

é integrada aos seus pressupostos culturais, valores e crenças e depende do contexto social, 

história e suposições ideológicas a que está propenso. Assim, essa realidade é (re)construída, 

caracterizando o sujeito ou grupo, direcionando-o a uma realidade quase tangível 

(MOSCOVICI, 1978). 

Abric (1998) acrescenta que as representações sociais respondem a quatro funções 

essenciais no entrelaçar das relações sociais e da práxis: a função de saber, que permite os 

atores sociais se apropriarem de conhecimentos e, nessa ordem, se integrarem a um marco 

compreensível e semelhante ao seu aditivo cognitivo; a função identitária, haja vista as 

representações permitirem a definição da identidade do grupo; a função de orientação, que 

caracteriza a representação, a priori, como um guia para ação que “dentro das situações de 

resoluções de tarefas, intervém na definição do tipo de estratégia cognitiva que será adotada” 

(ABRIC, 1998, p. 29); e a função justificadora, por permitir os sujeitos explicarem suas 

condutas nas relações com o grupo. Nesse caso, mantém e preserva a diferenciação social. 

Essas “teorias representacionais” surgem, pois, no diálogo entre os universos 

consensuais e reificados que compõem a estrutura interna da sociedade pensante. Esses 

campos se revelam através da ciência e da compreensão simbólica das propriedades e traços 

que esse fenômeno permite transparecer, tendo sua gênese estabelecida nesse ambiente. O 

universo consensual, por sua vez, pode ser percebido na arte da conversação nas praças, bares, 

espaços que acedem as relações cotidianas e tratam de produzir representações sociais. Nele o 

sujeito é aberto a opinar sobre tudo que o rodeia.  

Conforme Moscovici (2012, p. 52), “as ciências são os meios pelos quais nós 

compreendemos o universo reificado”. Nessa ótica, só os especialistas podem inferir a 

realidade. Portanto, a apropriação do mundo exterior, permitida através das representações 

sociais, parte da compreensão de que a leitura da realidade nasce no universo reificado. 

Quando compreendida e compartilhada no universo do senso comum essa leitura é uma porta 

aberta para construção de uma representação sobre a realidade. Como aponta Moscovici 

(2012, p.53) “a natureza específica das representações expressa a natureza específica do 

universo consensual, produto do qual elas são e ao qual elas pertencem exclusivamente”. 
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Assim, o conhecimento permitido através do senso comum não pode ser desconsiderado, 

banalizado ou inconsistente.  

Dessa maneira, as representações sociais podem ser o elo entre o conhecimento 

científico e o conhecimento do senso comum, tendo a função de tornar compreensíveis os 

conceitos e imagens que se apresentam como estranhos aos sujeitos, ou seja, tornando familiar 

o objeto desconhecido. Nesse sentido, Moscovici (2012) ressalta que a finalidade dessas 

representações é tornar familiar o não familiar, sendo nos universos consensuais que essa 

premissa se deleita. Nessa função cognitiva, então, a representação do objeto emerge e a 

apropriação do mundo exterior pelo sujeito se dá pelos processos de ancoragem e 

objetivação. Por meio da sistemática de produção do conhecimento, esses dois mecanismos, 

indissociáveis, geram as representações sociais, ou seja, “dois processos maiores que dão 

conta da forma pela qual o social transforma um conhecimento em representação e a forma 

pela qual esta representação transforma o social” (TRINDADE apud JODELET 1984/1988, 

p.367).  

Esclarecendo melhor os dois processos, a ancoragem permite (re)significar o objeto 

representado à rede de relações sociais e de coesão já reconhecidas pelos sujeitos, tornando-o 

intrigante, partilhado e compreensível.  Para Moscovici (2012, p. 61), “ancorar é um processo 

que transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de 

categorias e o compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser 

apropriada”. Em outras palavras, consiste na relação do objeto representado a um sistema de 

pensamento já existente sobre o que está sendo descoberto num trâmite cognitivo de 

pensamento social. Assim, o objeto é ancorado quando passa a ser reconhecido e transforma-

se em referências basilares do senso comum. 

A objetivação, por sua vez, consiste em tornar real, acessível e visível, notadamente, 

cheio de sentido, o conhecimento acerca do objeto, tornando-se uma imagem concreta, tendo 

como ponto de apoio o familiar.  Com essa ideia, a representação objetivada torna-se uma 

verdadeira gênese do real naturalizado a partir do contexto histórico e social. Assim, 

cristalizam-se as ideias de forma objetiva. Esse momento é denominado por Moscovici como 

face figurativa, visto que se materializam, muitas vezes, na abstração da fala e da 

comunicação. Complementando, “objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou 

ser impreciso; é o conceito em uma imagem. Comparar é já representar, encher o que está 

naturalmente vazio, com substância” (MOSCOVICI, 2012, p.73). 
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Na estrutura teórica de formação das representações sociais os dois processos 

apontados animam o sentindo que o sujeito atribui ao objeto, dando ênfase a face simbólica. 

Além disso, são processos distintos, mas indissociáveis, por fazerem parte do processo de 

construção das representações sociais. Jovchelovtch (2013, p. 81) diz que esses dois processos 

“são as formas específicas em que as representações sociais estabelecem mediações, trazendo 

para o nível quase material a produção simbólica de uma comunidade e dando conta da 

concreticidade das representações sociais na vida social”. 

Pautados nessa discussão teórica, apontamos que “o propósito de todas as 

representações é o de transformar algo não familiar, ou a própria não familiaridade, em 

familiar” (MOSCOVICI, 1984a, p.23 apud SÁ, 1995, p. 35). Dessa maneira, torna-se o 

principal motivo pelo qual criamos representações. 

As representações sociais constituem uma forma de pensamento oriunda do senso 

comum, são como um sistema de valores que permite nos relacionar com o mundo e com os 

outros e, ao mesmo tempo, é resultante do processo de socialização do grupo. Esse fenômeno 

está intimamente relacionado às trocas simbólicas desenvolvidas nos ambientes sociais e, 

consequentemente, às relações interpessoais que se revelam na produção do conhecimento 

partilhado pelo grupo. Desse modo, tem um aspecto dinâmico, pois se projeta no aspecto 

simbólico se proliferando em campos diversos.    

Além da Teoria das Representações Sociais, adotamos, neste estudo, outros aportes 

teóricos e metodológicos. A seguir apresentamos uma teoria considerada complementar a 

TRS, cujas premissas nos auxiliaram na consecução da pesquisa. 

 

2.2 TEORIA DO NÚCLEO CENTRAL 

 

De acordo com Sá (1996), a Teoria do Núcleo Central proporciona descrições mais 

detalhadas de certas estruturas hipotéticas, bem como explicações do seu funcionamento, que 

se mostram compatíveis com a Teoria das Representações Sociais. Usando algumas palavras 

de Flament (1989) para complementar sua fala, Sá (1996) ressalta que a Teoria do Núcleo 

Central não pretende substituir a abordagem das representações sociais, mas proporcionar um 

corpo de proposições que contribuam para que a teoria se torne mais heurística para a prática 
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social e para a pesquisa. Partindo desse pressuposto é que escolhemos usar essa teoria 

complementar a TRS na investigação, considerando que as características mais marcantes do 

envolvimento com a prática experimental fortalecem o campo delimitado.  

Segundo (ABRIC, 1994 apud SÁ 1996), toda representação está organizada em torno 

de um núcleo central, que, ao mesmo tempo, determina sua significação e sua organização 

interna. Nesse sentido, o autor complementa que o núcleo central é um subconjunto da 

representação, composto de um ou alguns elementos cuja ausência daria à representação outra 

significação ou a desestruturaria. 

O núcleo central possui duas funções apresentadas por Abric (1994) como essenciais, 

que são a função geradora e a função organizadora. A função geradora, para o autor, é o 

elemento pelo qual se cria ou transforma a significação dos outros elementos constitutivos da 

representação e que esses elementos tomam sentido. Na função organizadora é o núcleo 

central que determina a natureza dos laços que unem entre si os elementos da representação, 

tornando-se elemento unificador e estabilizador dessa representação. (ABRIC 1994 apud SÁ 

1996). 

Abric ainda acrescenta que a estabilidade é uma propriedade do núcleo central, 

considerado o elemento mais estável da representação. Além disso, o autor complementa que 

o núcleo central será, na representação, o elemento que mais vai resistir à mudança. Com 

efeito, se há uma modificação do núcleo central, logo há uma transformação da representação. 

De acordo com Sá (1996, p.71), “Abric conclui que o levantamento do núcleo central 

é importante inclusive para reconhecer o próprio objeto da representação, ou seja, para saber o 

que afinal de contas está sendo representado”, fazendo uma ressalva para a possibilidade da 

não-representação. Sobre esse assunto Sá (1996 apud ABRIC 1994) afirma: “para que um 

objeto seja objeto de representação é necessário que os elementos organizadores de sua 

representação façam parte, ou seja, estejam diretamente associados ao próprio objeto”.  

Para Sá (1996), a teoria do núcleo central procura dar conta das contradições 

estabelecidas pelas representações sociais, propondo que, enquanto entidade unitária, é regida 

por um sistema interno duplo, em que cada parte possui um papel específico, mas 

complementar. Nesse caso, a teoria se apresenta com um sistema central, que é o núcleo 

central e, o sistema periférico.  
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O sistema central possui características que o fortalece e diferencia. Essas 

características são nomeadas por Abric como: Memória coletiva, função consensual e função 

da continuidade e permanência. Sintetizando essas três características, podemos entender que 

o núcleo central corresponde à memória coletiva do grupo, tornando-se estável por definir a 

homogeneidade do grupo e por ser resistente à mudança.  

O sistema periférico é indispensável ao sistema central, sendo constituído pelos 

elementos periféricos da representação, que promovem a interface entre a realidade concreta e 

o sistema central (ABRIC 1994 apud SÁ 1996). Suas características abrangem uma 

flexibilidade por suportar contradições. É sensível ao contexto imediato e permite a relação 

com as histórias e experiências individuais. Para Abric (1994), o sistema central é normativo e 

o sistema periférico é funcional. Por esse motivo é que a representação pode se ancorar à 

realidade do momento. 

Com esse pano de fundo teórico tentaremos, então, encontrar, na nossa pesquisa, o 

núcleo central e os elementos periféricos relacionados, pois entendemos que, por ser 

complementar, a Teoria das representações sociais é suplementar a qualquer pesquisa a ser 

realizada, desde que o pesquisador queira compreender sobre o mundo simbólico dos sujeitos 

e sua representação da realidade. 

 

2.3 CARACTERIZANDO O LÓCUS DA PESQUISA 

 

O trabalho empírico, conforme já citado, foi realizado na Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN/Campus Central, situada na cidade de Mossoró. A escolha da 

instituição se deu pelo fato de a pesquisadora ter contato direto com a mesma, atuando como 

professora contratada do curso de Pedagogia, o que contribuiu para instigar a realização da 

pesquisa.  

De acordo com o PPC, a carga horária total do curso é de 3.205 h, tendo como tempo 

médio de integralização curricular 04 anos e máximo de 06 anos. São 120 vagas disponíveis 

para o curso, 60 reservadas ao 1º semestre e 60 para o 2º semestre. Seu funcionamento ocorre 

nos turnos diurno e noturno e as formas de ingresso são: Processo Seletivo Vocacionado – 
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PSV
3
, Processo Seletivo de Vagas Não Iniciais Disponíveis– PSVNID e Transferência escolar 

Ex-officio. O objetivo do curso, de acordo com o PPC é: 

 

Formar pedagogos para atuarem na docência da Educação Infantil, Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e na gestão dos processos 

educativos, nos espaços escolares e não escolares, que impliquem o trabalho 

pedagógico (UERN, 2005, p.22). 

 

Conforme entendemos, os alunos, ao longo do percurso formativo, fortalecem suas 

representações sobre docência, num campo de busca por sua identidade profissional, 

amparados por suas trajetórias sociais. Nesse sentido, encontram como alicerce dessa 

construção, principalmente, as práticas proporcionadas pelas disciplinas de Estágio 

Supervisionado I, II e III, haja vista a relação teórico-prática permitida por tais disciplinas.  

Para Pimenta e Lima (2012), o estágio é uma oportunidade de reflexão sobre a prática 

docente. Esse momento passa a ser retrato vivo, no qual o professor-aluno terá muito a dizer, 

a ensinar, a expressar (suas realidades) e o que perceber no campo de atuação com os colegas 

de profissão e alunos, que, nesse período, são abraçados por um momento histórico de 

mudanças, crises e desafios na Escola e Sociedade. As autoras ressaltam, ainda, que “nesse 

processo, encontram possibilidade para ressignificar suas identidades profissionais” (p.127). 

Escolhemos, portanto, como sujeitos da pesquisa os alunos dessa disciplina. A razão é 

o fato desse componente curricular ser compreendido, na proposta pedagógica do curso, como 

“atividade teórica instrumentalizadora da práxis” (UERN, 2005). Logo, permite o licenciando 

o contato direto com a realidade escolar, possibilitando aos estudantes um diálogo entre o 

objetivo e o subjetivo, suas crenças, valores e ideias construídos ao longo da formação 

acadêmica e familiar, em contato com o profissional docente. 

Acreditamos, então, que os sujeitos da pesquisa podem ter uma representação 

construída ou em construção sobre docência, a qual pode vir a interferir em suas práticas e 

posicionamentos durante as experiências no estágio, tendo em vista a heterogeneidade do 

grupo. Destarte, este é um universo oportuno de pesquisa que pode desvendar as 

representações como fenômeno complexo (JODELET, 2001). 

                                                           
3
 Para o primeiro semestre de 2015, foi estabelecido, através da resolução 96/2004, CONSEPE, que o acesso a 

Universidade também seria através do SISU (Sistema de Seleção Unificada).  
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2.4 POPULAÇÃO DA PESQUISA  

 

Entendemos por população da pesquisa “o conjunto de seres animados ou inanimados 

que apresentam pelo menos uma característica em comum” (MARCONES; LAKATOS, 

2003, p. 223). Assim, para a realização da investigação foram escolhidos os estagiários 

matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, dos períodos noturno e diurno, 

no semestre de 2014.1; e no Estágio Supervisionado I, II, e III
4
, dos períodos noturno e 

diurno, no semestre 2014.2. 

O número de discentes matriculados nas disciplinas citadas, de acordo com a ficha de 

alunos, disponibilizadas pela secretária da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), somam 152 estudantes. Através do contato in loco
5
 com os alunos das disciplinas, 

conquistamos 124 sujeitos que se dispuseram a contribuir com a pesquisa, respondendo o 

nosso primeiro instrumento de coleta de dados, a TALP – Técnica de Associação Livre de 

Palavras (ver apêndice B). Esse número corresponde a 81,58% dos alunos matriculados, 

tornando-se assim, a população basilar da pesquisa. É importante ressaltar que o único critério 

estabelecido para participação na pesquisa foi o entrevistado está cursando as disciplinas 

supracitadas e se mostrar disponível a participar. 

Do total de estudantes pesquisados, apresentamos a distribuição por semestre, 

disciplina em curso, turno, quantidade de estagiários matriculados e participantes da 

investigação.  

 

Tabela 1 - Distribuição dos sujeitos por semestre em curso 

 SEMESTRE 2014.1   

Disciplina Quantidade de 

estagiários (as) que 

participaram da 

pesquisa 

Quantidade de 

estagiários (as) 

matriculados (as) 

Turno 

Estágio 

Supervisionado I 

18 20 Matutino 

                                                           
4
 Como aplicamos a TALP com essa turma no semestre anterior, no qual cursavam o Estágio Supervisionado II, 

achamos conveniente acompanhá-la o semestre seguinte para que a população da pesquisa fosse estabelecida. 
5
 O contato com os sujeitos aconteceu em dias diferentes, de acordo com o horário de aula da disciplina, ou seja, 

a aplicação do instrumento aconteceu na aula de Estágio Supervisionado. 
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Estágio 

Supervisionado I 

23 25 Noturno 

Estágio 

Supervisionado II 

12 16 Matutino 

Estágio 

Supervisionado II 

22 30 Noturno 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esses sujeitos foram os primeiros a participar da pesquisa. Todavia, seguimos com a 

aplicação dos instrumentos no semestre posterior, porque os alunos continuariam cursando 

disciplinas de Estágio Supervisionado, haja vista o currículo ter três etapas que contemplam o 

curso das disciplinas, como já ressaltado anteriormente. Com a necessidade de partir para a 

próxima etapa e ampliar a quantidade de estagiários participantes da TALP, aplicamos esse 

primeiro instrumento em mais duas turmas do semestre 2014.2. Consequentemente, 

convidamos esses alunos para participar das próximas etapas. No quadro abaixo apresentamos 

a quantidade de sujeitos que participaram da pesquisa a partir do semestre de 2014.2.  

 

Tabela 2 - Distribuição dos sujeitos por semestre em curso 

SEMESTRE 2014.2    

Disciplina Quantidade alunos 

(as) que 

participaram da 

pesquisa. 

Quantidade alunos 

(as) matriculados 

(as). 

Turno 

Estágio 

Supervisionado I 

33 36 Noturno 

Estágio 

Supervisionado I 

16 25 Matutino 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por esses dados, percebemos que a quantidade de alunos (as), por turma, que 

participam da pesquisa é bem significativa. Outrossim, verificamos uma margem pequena de 

alunos ausentes ou que não desejaram participar da pesquisa. Encontramos os maiores 

números de abstinências na turma do Estágio Supervisionado II, semestre 2014.1, um total de 

8 alunos, e na turma do Estágio Supervisionado I, semestre 2014.2, com um número de 9 

alunos. Consideramos esses números dentro da normalidade, visto que pode ocorrer ausência 
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dos alunos nas aulas, já que a Técnica de Associação Livre de Palavras – TALP foi aplicada 

durante as atividades das disciplinas na Universidade, sem aviso prévio aos estudantes. 

 

2.4.1 Definição da amostra 

 

Com o intuito de definirmos uma amostra pertinente e coerente com nossa proposta, 

lançamos mão de um modelo representativo que acende nossos anseios e responde nossos 

objetivos. Conforme Marconi; Lakatos (2003, p. 224), “a amostra é uma parcela 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo”. Para 

tanto, adotamos uma técnica de estatística baseada nos estudos de (BARBETTA, 2001), a 

técnica da amostragem aleatória simples. No caso, a amostra é probabilística, tendo todos os 

sujeitos igual probabilidade de serem selecionados a participar da pesquisa, enquanto o 

pesquisador os escolhe através de sorteio ou outra forma que achar viável (OLIVEIRA, 2014). 

Corroborando com essa afirmativa, Marconi; Lakatos (2003, p. 223) dizem que “esta maneira 

permite a utilização de tratamento estatístico, que possibilita compensar erros amostrais e 

outros aspectos relevantes para a representatividade e significância da amostra”. 

Com base nesses estudos, delimitamos um número correspondente a aproximadamente 

10 % da população que respondeu a TALP para aplicação do questionário. Assim, para a 2ª 

etapa, a observação in loco, foram selecionados 13 alunos, aproximadamente dois alunos por 

turma. Esses também responderam ao questionário, 3ª etapa desta pesquisa.  

É pertinente destacar que a amostra estabelecida para o questionário também 

contempla estagiários do 5º período/noturno/2014.2, que se dispuseram a colaborar, 

totalizando 33 alunos, ou seja, 26,61 % da população total da pesquisa. No último momento 

de coleta de dados, a entrevista, foi escolhido um aluno de cada turma para contribuir, 

totalizando seis alunos. Portanto, do mesmo corpus, foram sendo retiradas subamostras para 

cada etapa/instrumento da pesquisa. 

 

2.5 APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA PESQUISA, TRATAMENTO E 

COLETA DE DADOS  
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A coleta de dados para pesquisa empírica ocorreu em quatro momentos distintos e 

complementares. Sendo assim, os instrumentos de pesquisa foram aplicados entre os meses de 

outubro do ano de 2014 e fevereiro de 2015. A seguir, caracterizamos cada instrumento e 

expomos sua aplicação junto ao universo pesquisado. 

 

2.5.1 A Técnica de Associação Livre de Palavras - TALP  

 

Para esta pesquisa, incialmente, aplicamos a Técnica de Associação Livre de Palavras 

(TALP). Seu uso justifica-se pelo seu teor subjetivo, menos controlador e espontâneo, no qual 

os participantes, através de um termo indutor, apontam traços que nos permitem apreender 

elementos que podem revelar a representação social do grupo. A aplicação da técnica ocorreu 

nos semestres de 2014.1 e 2014.2. 

Essa técnica permite que o sujeito externe, a partir do termo indutor escolhido, 

palavras a ele relacionadas. Para esta pesquisa, usamos o termo indutor “Docência é...”. Ao 

visualizar o termo, os participantes escreviam três palavras que lhes vinham à mente. Além 

disso, solicitamos que fossem hierarquizadas as palavras, de acordo com a importância 

atribuída. Em seguida, os convidamos a justificar a importância conferida aos termos, de 

acordo com a ordem estabelecida.  

O restante do instrumento contempla perguntas que permitem traçar o perfil dos 

sujeitos tais como: idade, período em curso, experiência e etc. Essa é considerada, por Abric 

(1994), uma técnica maior para coletar os elementos constitutivos do conteúdo de uma 

representação. Para tratamento desses dados, utilizamos o Software Ensemble des 

Programmes Permetant l´Analyse des Evocations (EVOC), programa elaborado pelo francês 

Pierre Vergés e seus colaboradores, por meio do qual são evidenciadas a Ordem Média das 

Evocações (OME) e a frequência das palavras evocadas. A associação desses dois fatores 

demonstra os elementos mais compartilhados e que aparecem em primeiro lugar na 

hierarquização das palavras, evidenciando aqueles que fazem parte do núcleo central e dos 

sistemas intermediários e periféricos. 

Os resultados da TALP foram analisados à luz da Teoria do Núcleo Central, buscando 

perceber o fenômeno das representações sociais e sua construção. Lembrando que a aplicação 

da TALP foi o primeiro passo para refletirmos sobre o nosso objeto de estudo, havendo, pois, 
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a aplicação de outros instrumentos de coleta e tratamento dos dados que complementam nossa 

busca pela representação social dos estagiários sobre a docência, os quais são apresentados a 

seguir.  

 

2.5.2 Observação no campo de Estágio 

 

A Observação no campo de estágio foi outro recurso que adotamos para coleta de 

dados, pensando que “as representações sociais precisam ser entendidas, assim, a partir do 

contexto que as engendram e a partir de sua funcionalidade nas interações sociais” (SPINK, 

1995, p.118). Nesse aspecto, observar os estagiários no momento de prática pedagógica pode 

nos permitir um contato direto com os sujeitos em interação com o espaço social. 

Percebemos, então, que essa observação sistemática pode ser uma parte importante na análise 

da representação social e serve de pré-requisito para qualquer passo à frente no campo 

(SOUZA FILHO, 2005).  

Apoiando-nos nessa ideia, tentamos apreender a representação social de docência, a 

partir da ação, na produção do conhecimento de um sujeito social e coletivo. A técnica da 

observação nos permitiu observar a interação entre elementos da realidade a ser estudada 

(SOUZA FILHO, 1995). Sendo assim, é relevante compreender que, 

 

Na realidade, a observação das representações sociais é algo natural em múltiplas 

ocasiões. Elas circulam em discursos, são trazidas pela palavra e veiculada em 

mensagens ou imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e em organizações 

materiais e espaciais (JODELET,2001, p.17 e 18). 

 

Para coleta de dados, nesse momento de observação, utilizamos o diário de campo, por 

considerá-lo um instrumento significativo na análise e pertinente para registrar a rotina diária 

e as intervenções dos sujeitos no ambiente de estágio. Além da utilização do diário de campo, 

as aulas assistidas foram gravadas com autorização dos (as) professor (as) - estagiários (as), 

para, assim, compreendermos melhor falas, gestos e o silêncio que somente a escrita direta 

dos acontecimentos no diário de campo, pelo pesquisador, não revela. As visitas aconteceram 

de outubro a novembro de 2014, de acordo com o cronograma de Estágio dos participantes da 
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pesquisa e sempre no momento de regência, quando os sujeitos estavam atuando nos espaços 

escolares ou não escolares.  

Queremos destacar que a observação apresenta como vantagem a possibilidade de o 

pesquisador entrar em contato com o espaço social do sujeito, podendo favorecer a uma 

melhor percepção da representação social construída, bem como a obtenção de elementos para 

reafirmar os demais dados coletados. 

No caso desta investigação, para que acontecesse a observação, foi realizado um 

contato prévio com a instituição e com o professor ou Pedagogo que acompanha o estagiário, 

através de visita pela pesquisadora, apresentando o objetivo da pesquisa e solicitando 

autorização para permanência em sala durante um dia de regência do estagiário (a).  

É necessário frisar que todas as instituições
6
 visitadas são públicas. Quanto ao nível de 

atuação dos 13 sujeitos observados, 5 estagiavam na Educação Infantil, 4 no Ensino 

Fundamental e 4 em Espaços Não Escolares. 

 

2.5.3 O questionário 

 

Outro recurso amplamente utilizado em pesquisas é o questionário (apêndice A). O 

instrumento elaborado para esta pesquisa continha 37 questões, sendo 15 questões objetivas 

de múltipla escolha e 15 questões abertas, que exigiam respostas dissertativas. Esse 

instrumento serviu para traçarmos o perfil socioeconômico e educacional do grupo, apontando 

elementos que podem interferir na construção de sua representação social acerca do objeto 

pesquisado, bem como ajudou a esclarecer sobre aspectos caracterizadores da identidade do 

coletivo e do habitus subjacente às representações construídas ou em construção. Portanto, 

foram contempladas questões sobre escolha do curso, estilo de vida, caracterização da 

formação familiar, dentre outros. Traçar esse perfil nos permitiu conhecer aspectos objetivos e 

configurativos a partir dos quais os sujeitos podem representar suas escolhas e posturas, 

tornando-se um grupo. 

Para Marconi; Lakatos (2007, p. 203), "questionário é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas, por 

                                                           
6
 Nesta pesquisa não é nosso interesse trazer detalhes sobre a organização pedagógica e institucional das 

instituições lócus de Estágio.  
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escrito sem a presença do entrevistador". Segundo as autoras, esse método possui vantagens e 

desvantagens. Dentre as vantagens que consideramos relevantes ao escolher esse instrumento, 

podemos destacar a capacidade de abranger um grupo mais numeroso de participantes e 

propiciar liberdade nas respostas por seu anonimato. E como desvantagens, a possibilidade de 

um pequeno retorno dos questionários e a dificuldade de compreensão por parte dos sujeitos, 

o que pode prejudicar a análise dos dados.  

Para a análise dos dados dos questionários utilizamos uma análise estatística, por meio 

do programa EXCEL. A partir da constância das respostas em cada ponto das questões 

fechadas do questionário, foram apresentadas suas respectivas porcentagens. Além disso, 

algumas questões abertas foram abordadas a partir da análise de conteúdo.  

O questionário foi aplicado no primeiro semestre de 2015, com os estagiários do 5º 

período/noturno e com mais 13 sujeitos que participaram da observação in loco. O critério 

para escolha da turma foi o contato com os discentes, por ser docente da turma, e a 

disponibilidade de horário pelos participantes. O grupo em questão possui 36 alunos, no 

entanto, somente 21 devolveram o instrumento. Para um fortalecimento dos dados, como 

supracitado, também foi aplicado o questionário com mais 13 estagiários observados no 

campo de estágio. Destes, 12 devolveram o instrumento, somando, assim, 33 participantes 

para essa etapa. 

 

2.5.4 Entrevista semiestruturada 

 

Recorremos ainda ao uso da entrevista semiestruturada (apêndice D), que continha seis 

questões abertas, com intuito de aprofundamento e entendimento acerca do nosso objeto de 

estudo. Com base nesse roteiro, procuramos deixar o entrevistado livre para expressar sua 

subjetividade, percebendo que, mesmo com um roteiro, não poderíamos tornar esse 

instrumento com teor rígido, optando, então, por interferir quando necessário para esclarecer o 

que foi exposto ou conduzir o sujeito ao foco da pergunta. Para a entrevista foram escolhidos 

seis estagiários, segundo critérios já esclarecidos na amostra. 

Antes da sua realização, foram colocados para os participantes os objetivos da mesma, 

o que, segundo nossa percepção, causou ansiedade, mas, também, proporcionou mais 

segurança às respostas. Outrossim, foi pensado previamente em proporcionar um ambiente 



91 
 

 

que permitisse tranquilidade e evitasse possíveis interrupções para que não prejudicasse a 

coleta. 

Optamos por gravar a entrevista, pois entendemos que essa seja a melhor forma de 

captar a subjetividade dos participantes, seus suspiros e anseios, aflorados no silêncio ou na 

pausa ao falar, os quais podem desvendar representações implícitas. Preferimos, então, 

transcrever todas as respostas
7
, a fim de obter um maior controle das situações percebidas 

durante a entrevista, tendo em vista que, devido ao conhecimento sobre o objeto, poderíamos 

entender melhor o entrevistado.    

Segundo Spink (1995b), a coleta de dados exige longas entrevistas semiestruturadas 

acopladas aos levantamentos do contexto social e dos conteúdos históricos que se apresentam 

a indivíduos enquanto sujeitos sociais. A análise, centrada na totalidade do discurso, é 

demorada e, consequentemente, advém de poucos sujeitos. 

Para análise do discurso, ainda nos apoiamos em Spink (1995a), que orienta a seguir 

três passos: primeiramente a transcrição da entrevista; logo após a leitura/escuta, intercalando 

a escuta de material gravado com a leitura do material transcrito. Nessa etapa, é necessário 

ficar atento às características do discurso: a variação (versões contraditórias); os detalhes 

sutis, como silêncios, hesitações, lapsos (investimento afetivo presente); a retórica, ou 

organização do discurso, de modo a argumentar contra ou a favor de uma versão dos fatos. 

Por último, tendo apreendido os aspectos mais gerais da construção do discurso, é preciso, 

retornar aos objetivos da pesquisa e, especialmente, definir claramente o objeto da 

representação. 

Seguindo essas orientações, nos debruçamos à análise das repostas das entrevistas. 

Cientes da complexidade do discurso, tentamos afunilar as respostas para não transcender 

aspectos que podem estar implícitos nas falas. 

 

2.5.5 Análise de Conteúdo 

 

A Teoria das Representações Sociais faz parte de um campo de pesquisa que 

possibilita esclarecer sobre aspectos inerentes à interação entre os atores e os fenômenos 

sociais, provocando a construção de um emaranhado de conceitos e significados que podem 

                                                           
7
 As respostas foram cuidadosamente ouvidas e transcritas pela pesquisadora. 



92 
 

 

definir a realidade social dos sujeitos. Como um produto, simultaneamente, individual e social 

os sujeitos criam suas representações e as compartilham no grupo. 

Sobre isso, apontamos que, por ser considerada social, esta pesquisa necessitou de 

pressupostos próprios de pesquisa qualitativa, que se enquadram nesse viés interpretativo. 

Sabendo que os atores sociais possuem intepretações peculiares da realidade, que permite uma 

interpretação própria acerca do objeto representado, se fez necessário a utilização de um 

conjunto de técnicas que facilitaram a análise das comunicações e discursos desses atores 

sociais sobre o objeto representado. Assim sendo, tentamos, principalmente, perceber o que 

há por trás das palavras, as mensagens “ocultas” e de entrelinhas, possíveis de perceber pela 

sensibilidade do pesquisador. 

Para análise desse processo, recorremos ao emprego da análise de conteúdo como 

método de análise do discurso, que permite a interpretação subjetiva desses sujeitos sobre a 

realidade. Assim, confirmamos que trabalhar com a teoria das representações sociais requer a 

utilização de um procedimento de análise que possibilite o reconhecimento dos múltiplos 

sentidos do discurso colocados pelos atores sociais. Desse modo, escolhemos para essa 

pesquisa o uso da Análise de Conteúdo (FRANCO, 2012; BARDIN, 2011).  

Franco (2012), ao discorrer sobre características da análise de conteúdo, ressalta que o 

ponto de partida é a mensagem, que pode ocorrer de forma verbal, oral, escrita, gestual, 

silenciosa, documental, figurativa e diretamente provocada. Assim, confirma que: 

 

São possivelmente possíveis e necessários o conhecimento e a utilização da análise 

de conteúdo, enquanto procedimento de pesquisa, no âmbito de uma abordagem 

metodológica crítica e epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência que 

reconhece o papel ativo do sujeito na produção do conhecimento (FRANCO, 2012 

p.10). 

 

 

Com relação a este estudo, compreendemos que a utilização desse método nos deu 

subsídios teóricos que permitiram traçar elementos que identificam a representação social 

elaborada pelo grupo, sobretudo na qualidade das elaborações mentais produzidas socialmente 

pelos sujeitos, numa dinâmica psíquica entre o eu e o objeto de estudo, pois compreendemos 

que a linguagem é via de produção de práticas sociais. Por conseguinte, esse tipo de análise 

não implica, tão somente, na interpretação de mensagens, mas, também de comportamentos. 

Por esse viés, compreendemos a linguagem como “uma construção real de toda 

sociedade e como expressão da existência humana que, em diferentes momentos históricos 

elabora e desenvolve representações sociais no dinamismo intencional que se estabelece entre 

linguagem, pensamento e ação” (FRANCO, 2012, p.13). A autora ressalta, ainda, que o 
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significado do objeto pode ser definido pelo corpus de significação que o sujeito atribui a esse 

artifício, concretizando-se nas práticas sociais e se manifestando através das representações 

sociais. 

 Outro elemento posto por Franco (2012) para análise é a necessidade de 

contextualização teórica como pano de fundo para relevância dos sentidos atribuídos às 

mensagens. Essa ideia é fortalecida por Bardin (2011). Desse modo, acreditamos na 

capacidade de interação entre os interlocutores e a complexidade da Teoria das 

Representações sociais num conjunto interativo de significados simbólicos que possam ser 

percebidos no contexto social dos sujeitos, em sua fala, diferentes comportamentos e crenças 

estabelecidas pela trajetória histórica e social desse indivíduo.  

Assim posto, os nossos dados se colocaram no diálogo entre os resultados empíricos 

da pesquisa e sua contextualização teórica. Nessa conjectura, ampliamos a possibilidade de 

produção de inferências acerca dos materiais simbólicos investigados e obtidos pelos 

instrumentos da pesquisa. Para tanto, trazemos à tona o conceito de Análise de conteúdo 

exposto por Bardin (2011), para quem a análise de conteúdo é: 

 

Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos” (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados. O fator comum dessas técnicas múltiplas e 

multiplicadas –desde o cálculo de frequências que fornecem dados cifrados, até a 

extração de estruturas traduzíveis em modelos- é uma hermenêutica controlada, 

baseada na dedução: a inferência. Enquanto esforço de interpretação, a análise de 

conteúdo oscila entre dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da 

subjetividade. Absolve e cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o 

latente, o não aparente, o potencial de inédito (do não dito), retido por qualquer 

mensagem (BARDIN, 2011, p. 15).  

 

 

Entendemos, então, que ao escolhermos trabalhar com análise de conteúdo, propomos 

uma dupla leitura dos dados, visto que tivemos que perceber a subjetividade e objetividade 

explicitas e implícitas nas falas, gestos e ações dos agentes sociais que representam o objeto 

de pesquisa. Para Bardin (2011), esse é um instrumento polimorfo e polifuncional, que 

permite a análise para além das funções heurísticas e verificativas. Partindo dessa proposição, 

nos debruçamos nas análises envolventes dessa pesquisa.  

Sobre essa esteira de descobertas, analisamos, sempre que possível, nossos dados a 

partir da categorização e inferência dos discursos orais coletados pelos instrumentos de 

pesquisa. Assim, esses dois métodos propostos por Bardin (2011) nos permitiram perceber 

sobre o processo de produção de inferências, cuja finalidade é permitir “a passagem, explicita 

e controlada, da descrição à interpretação” (FRANCO, 2012, p. 52). Ou seja, é a necessidade 
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lógica para a compreensão da interpretação dos jogos simbólicos, percebidos através dos 

códigos de análise. Durante a investigação, essas inferências nos ficaram claras ao 

analisarmos as justificativas da Técnica de Associação Livre de Palavras e os demais 

instrumentos, pelos quais pudemos interpretar o material simbólico em questão e inferir sobre 

os resultados da análise. 

É importante destacar que para essas inferências consideramos alguns polos, conforme 

Bardin (2011), que são: o emissor- produtor de mensagem, ou seja, do produto da inferência 

do sujeito que exprime sua representação; o receptor- aquele (es) indivíduo (s) ou grupo (s) 

que recebe (m) as mensagens que, sobremaneira, podem produzir informações relativas ao 

receptor ou ao grupo; a mensagem- ponto de partida e indicador se a análise de conteúdo será 

possível; o código- indicadores capazes de revelar a realidade subjacente das inferências; a 

significação- análise de conteúdo feita pelos significados das mensagens reveladas; e o 

medium - canal, instrumento ou objeto que serve de experimento na análise de conteúdo. Ao 

avaliar o necessário sobre esses elementos, as variáveis das inferências se apresentam entre a 

existência de certas alterações entre emissor ou receptor e a diversidade textual. 

A análise de conteúdo (BARDIN, 2011; FRANCO, 2012) foi utilizada, também, para 

tratamento das justificativas das palavras evocadas. De acordo com Bardin (2011), a análise 

de conteúdo possui duas funções complementares: a tentativa exploratória, que amplia a 

descoberta dos conteúdos aparentes; e a confirmação ou informação das hipóteses. Sobre essa 

análise enfocamos melhor adiante. 

Ademais, o referido método nos possibilitou a categorização dos termos evocados 

pelos sujeitos a partir das entrevistas e questionários, por meio dos quais agrupamos os termos 

evocados por semelhanças semânticas e os categorizamos de acordo com a mensagem que nos 

transmitem. Entendemos que categorização “é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em 

analogias a partir de critérios definidos” (FRANCO, 2012, p.63). De acordo com Bardin 

(2011), os critérios de categorização podem ser: semântico - agrupamento pela semelhança 

dos significados das palavras em análise; sintático – os verbos e os adjetivos; léxico - 

classificação segundo o sentido das palavras e aproximações sobre esse sentido; e expressivo - 

classificação das perturbações da linguagem.  

Logo, entendemos que ao classificar os elementos representativos em categorias 

estamos agrupando de acordo com a semelhança comum entre eles. A autora explica que esse 

processo possui duas etapas: o inventário - isolamento dos elementos, palavras, evocações e 
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etc; e a classificação - repartição dos elementos por aproximação, semelhança nos 

significados das mensagens. Destarte, concordamos com Franco (2012), quando ressalta que 

toda análise de conteúdo implica em comparações, as quais dependem da competência do 

investigador acerca das inferências percebidas e diferentes abordagens teóricas.  

Através desses instrumentos de pesquisa, intencionamos adentrar no universo social e 

simbólico do grupo, partindo do pressuposto de que em “termos analíticos a Representação 

social pode ser analisada como processo de constituição ou como produto em mutação” 

(SOUZA FILHO, 1995, p.118). No próximo capítulo, discorremos, então, sobre os resultados 

da pesquisa. Elencamos, pois, pontos subjacentes ao perfil dos sujeitos de forma mais ampla, 

de modo que revelamos melhor o seu estilo de vida. Por ser um momento correspondente aos 

resultados, é mais discursivo e tenta responder nossos objetivos. Assim, os dados 

apresentados partiram desses pressupostos de análise e métodos explicitados, buscando 

apresentar e compreender melhor os resultados dessa investigação. 
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CAPITULO 3 - O PERFIL DOS (AS) ESTAGIÁRIOS (AS) E O NÚCLEO CENTRAL 

DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE DOCÊNCIA 

 

Nesta etapa da pesquisa, achamos pertinente traçar o perfil dos estagiários, 

apresentando seus aspectos socioeconômicos, de maneira a tornar mais acessíveis os 

elementos que podem esclarecer, também, o perfil social do grupo, bem como sugerir indícios 

de um estilo de vida expresso em aspectos culturais. Em seguida, abordamos indicativos que 

nos permitiram apreender melhor a representação social dos (as) estagiários (as) do curso de 

Pedagogia acerca da docência, para descobrir o Núcleo Central dessa representação. 

Mostramos, pois, elementos fundantes dessa estrutura simbólica, amparados pelas inferências 

sobre as justificativas postas pelos sujeitos a partir da Técnica de Associação Livre de 

Palavras – TALP. Para tanto, discutimos esses indicativos com intuito de entender o material 

simbólico inerente à representação social de docência. É importante destacar, que neste 

momento, também, apresentamos algumas impressões sobre a observação in loco, visando 

corroborar os elementos representacionais atribuídos ao nosso objeto de estudo.  

Após a análise, foi evidenciamos a existência de um habitus interiorizado pelos 

sujeitos, corroborando para a construção da realidade e, consequentemente, de uma 

representação social. Para Jovchelovitch (2013, p.67), “os processos que engendram as 

representações sociais estão embebidos na comunicação e nas práticas sociais: diálogo, 

discurso, rituais, padrões de trabalho e produção, arte, em suma, cultura”.   

Entendendo, então, que as representações sociais são produzidas através da construção 

da realidade e alteridade no campo social, podemos inferir que, nesse construto, os sujeitos 

que o representam são dotados de um ethos, ou seja, das disposições morais e de princípios 

práticos que permeiam todo processo de socialização, os quais funcionam como disposições à 

conduta cotidiana, caracterizando o sujeito como um ser social dotado de uma cultura, de um 

habitus. 

Para Bourdieu (1996), o habitus é esse princípio gerador e unificador que retraduz os 

atributos intrínsecos e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, que reflete as 

escolhas das pessoas e engendram as práticas. Assim, compreendendo as ideias postas por 

Jovchelovitc (2013), acerca dos processos que produzem uma representação social, e as 

colocações de Bourdieu (1996), cremos que a construção das representações sociais se enseja 
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pela relação dialógica e permanente de disposições e estruturas que permitem que os sujeitos 

representem sua realidade social baseando-se nos valores, normas e práticas, os quais 

resultam do processo de socialização e alteridade. A fim de complementar e fortalecer o 

exposto, destacamos a seguinte fala de Bourdieu (2004, p. 158): 

 

A busca de formas invariantes de percepção ou de construção da realidade social 

mascara diversas coisas: primeiro, que essa construção não é operada num vazio 

social, mas está submetida a coações estruturais; segundo, que as estruturas 

estruturantes, as estruturas cognitivas, também são socialmente estruturadas, porque 

têm uma gênese social; terceiro, que a construção da realidade social não é somente 

um empreendimento individual, podendo também tornar-se um empreendimento 

coletivo. 

 

Então, por não serem construídas em um vazio social, as representações sociais na 

posição de representação da realidade não são compreendidas somente pelo sujeito, mas pelas 

práticas e estilos de vida do grupo, por uma filiação social que produz um habitus. Nesse 

caso,  

As representações dos agentes variam segundo sua posição (e os interesses que estão 

associados a ela) e segundo seu habitus como sistema de esquemas de percepção e 

apreciação, como estruturas cognitivas e avaliatórias que eles adquirem através da 

experiência durável de uma posição do mundo social (BOURDIEU, 2004, p. 158).  

 

Destarte, compreendemos que o habitus, interiorizado pelo sujeito como um ser social, 

pode contribuir e influenciar a construção de uma representação compartilhada pelo grupo, 

pois, como afirma Bourdieu (2004, p. 158), “o habitus produz práticas e representações que 

estão disponíveis para a classificação, que são objetivamente diferenciadas [...]”. Sendo assim, 

entendemos que há uma relação entre a construção da representação social e o habitus, a qual 

objetiva a realidade social, justamente por permitir uma classificação e imagem sobre um 

determinado objeto. Conseguintemente, os espaços e fatos sociais contribuem para a 

construção simbólica de uma representação que é construída pelas relações sociais dos 

agentes que possuem habitus. 

Devemos frisar que a representação social, diferente das outras formas de 

conhecimento, supõe uma relação específica entre o sujeito e o objeto representado, na qual o 

indivíduo projeta sua identidade no objeto que representa (MOSCOVICI, 1978). Isto significa 

que a identidade, como representação de si, pode atuar como uma espécie de canal que 
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permite que o sujeito dê significado ao objeto representado no campo de interação em grupo. 

Portanto, considerando os sujeitos sociais de nossa pesquisa, apresentamos a seguir quem são 

e qual é seu contexto social. 

 

3.1 O PERFIL E O ESTILO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Para caracterização dos nossos sujeitos, lançamos mão dos dados coletados pelos 

instrumentos de pesquisa, TALP e questionário, respectivamente. Primeiramente, trazemos 

variáveis que consideramos pertinentes para traçar um perfil da população da pesquisa, tais 

como: gênero, idade, disciplina que cursa (Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado 

II ou Estágio Supervisionado III), experiência como docente, dentre outros aspectos inerentes 

à população total desta investigação. Posteriormente, apontamos traços de um estilo de vida, 

de uma cultura, aspectos socioeconômicos e formativos que estruturam o modo de vida dos 

sujeitos. Logo, destacamos que, para o questionário, contamos com 26,61% do universo total 

de sujeitos da pesquisa, o que corresponde a 32 sujeitos dos 124 pesquisados. 

A primeira variável analisada foi o gênero dos (as) estagiários (as), sujeitos da 

pesquisa, contemplada na tabela abaixo. 

 

Tabela 3 - Gênero dos estagiários (as) 

Gênero Valor absoluto Valor relativo 

Feminino 116 93,55% 

Masculino 8 6,45% 

Outro 0 0% 

Total 124 100% 
    Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Como apontado acima, foi comprovado que a maioria dos (as) estagiários (as) são 

mulheres, o que fortalece a imagem de um curso que forma, em sua maioria, docentes do 

gênero feminino. Historicamente, esse fator corrobora a discussão empreendida no primeiro 

capítulo desta pesquisa, demonstrando que, mesmo na atualidade, a questão de gênero não foi 

superada.  
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Esse resultado reforça os números já constatados por outros pesquisadores, como Lira 

(2006), que, ao levantar dados sobre os professores do Ensino Fundamental da cidade de 

Natal, no ano de 2007, constatou que 84,7% da população da pesquisa eram mulheres e 15,30 

% eram homens, com uma proporcionalidade maior de mulheres, 89%, no nível inicial. 

Outros pesquisadores compartilham de resultados semelhantes ao traçar o perfil do 

professorado em atuação nas series iniciais, em outros contextos, dentre eles Melo (2005) e 

Campos (2008). Ainda que a nossa pesquisa verse sobre o grupo de estagiários do curso de 

Pedagogia, ou seja, de estudantes em formação e não de profissionais, trazer os dados 

elencados torna-se relevante, por reafirmar essa feminização ainda maciça neste curso, que 

tem como objetivo formar o corpo docente da Educação Infantil e das séries iniciais do ensino 

fundamental.  

No que concerne, especificamente, a docentes em formação, analisamos a relação de 

convocados para o curso no processo seletivo vocacionado (PSV) 2014, encontrado no site da 

UERN. Os resultados da análise confirmam uma forte presença de mulheres que ingressaram 

no curso, fortalecendo a discussão que ora fazemos. Vejamos a tabela abaixo. 

 

Tabela 4 - Lista classificados PSV/2014 por gênero 

Curso Número de 

classificados 

Números de 

mulheres 

Números de 

homens 

Pedagogia/1ºsemestre/not. 30 24 6 

Pedagogia/1ºsemestre/mat. 30 29 1 

Pedagogia/2ºsemestre/mat. 30 29 1 

Pedagogia/2ºsemestre/not. 30 28 2 
Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir da lista de classificados no curso de pedagogia, no processo 

seletivo vocacionado 2014, encontrado no site da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Com esses números, confirmamos que a quantidade de mulheres que ingressam no 

curso é superior à quantidade de homens. A respeito, lembramos aspectos inerentes aos 

tempos passados, por volta do século XIX, quando foi engendrado o aumento gradativo da 

presença feminina no magistério, culminando no processo de feminização do professorado. 

Na discussão que trouxemos no primeiro capítulo desta pesquisa, encontramos a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, posterior à proclamação da república, e a imagem de uma 

categoria que se formou em torno de significados que remetem a uma docência nas séries 

iniciais, com forte ligação à maternidade e ao amor fraternal. Tais configurações expressam 
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que para atuar nesse nível de ensino são necessários atributos femininos e que o educar é uma 

missão sagrada que determina características singulares ao docente. 

Posto isso, essa maioria feminina é um dado que se reafirma, como bem enfatiza Lira 

(2006), ao citar as pesquisas de Batista e Codo (1999), que apresentam dados de todo o Brasil 

acerca da atuação docente na educação infantil e séries inicias, revelando que 2,6 % desses 

profissionais são homens e 94,7% são mulheres.  

É relevante destacar que a relação entre gênero e profissão docente, exercida ao logo 

da história, tem maior destaque no século XIX. Lembramos que, inicialmente, o magistério 

era exercido por homens, no entanto, possivelmente os salários mais atrativos na indústria e a 

busca por uma posição social, permitida pela modernidade na república, ocasionou, 

especialmente no ensino primário, o abandono pelos professores homens e abertura para a 

mulher exercer um papel social no âmbito profissional. De acordo com Tambara (1998), entre 

outros autores que discutem essa temática, a feminização do magistério foi justificada pelos 

baixos salários da profissão, que já não eram atrativos aos homens, e consequente desprestígio 

social. 

Sobre essa temática, trazemos a fala de Bourdieu (1989, p. 40), a qual esclarece que a 

profissão “é, sobretudo, uma construção social de todo um trabalho social de construção de 

um grupo e de uma representação dos grupos, que se insinuou docemente no mundo social”. 

Desse modo, concordamos que essa força simbólica, imposta pelos campos de lutas e 

representações construídas ao longo da história da profissão, pode ocasionar estereótipos 

formulados ao longo desse contexto, carregados pelos estigmas e preconceitos diante da 

atividade, considerada feminina. Essa visão obriga ao homem se aventura nessa profissão 

ultrapassar as barreiras sociais, sofrer possíveis preconceitos e rejeições por não se enquadrar 

nas disposições necessárias ao campo de poder em questão, pois, pode não possuir um habitus 

moldado pelas condições necessárias à docência nas séries iniciais, estabelecidas pelo grupo e 

o campo de poder. Ademais, a sociedade impõe à esfera masculina a atuação em outras áreas 

profissionais. 

  Com relação à idade dos estagiários pesquisados, podemos verificar que há uma 

predominância de estudantes com idade entre 21 e 25 anos. No entanto, consideramos uma 

heterogeneidade referente a esse dado, visto que há estudantes de todas as faixas etárias.  
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Tabela 5 - Idade dos (as) estagiários (as) 

Idade Valor absoluto Valor relativo 

16 a 20 anos 18 14,52% 

21 a 25 anos 60 48,39% 

26 a 30 anos 25 20,16% 

31 a 35 anos 12 9,68% 

36 a 40 anos 6 4,84% 

Mais de 40 anos 2 1,61% 

Não registrou 1 0,81% 

Total 124 100% 
               Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De acordo com os números apresentados, percebe-se que o curso atende a um público 

heterogêneo com relação à faixa etária. Nesse caso, devemos refletir sobre a necessidade de 

um currículo que contemple as diferentes variáveis de aprendizagem para o grupo.  

Outra constatação apresentada é referente à experiência dos estagiários com a 

docência, o que mostra uma pequena margem de diferença entre aqueles que já têm 

experiência e os que ainda não a possuem. Vejamos a tabela a seguir: 

 

Tabela 6 - Experiência como docente 

Experiência 

como docente 

Valor absoluto Valor relativo 

Sim 55 44,35% 

Não 67 54,03% 

Sem registro 2 1,61% 

Total 124 100% 
    Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os dados apresentados deixam claro que a experiência no estágio, para muitos, não é 

o primeiro contato com a realidade escolar. Pimenta e Lima (2012), ao ressaltarem sobre o 

estágio para quem já exerce o magistério esclarecem que esse momento pode ser considerado, 

também, como uma proposta de formação contínua e ressignificação da identidade, 

reforçando que “atualmente, muitos estudantes dos cursos de licenciatura já são professores e 

trabalham dois expedientes e mesmo alguns estão perto da aposentadoria” (p.125).  

Consideramos que vários fatores podem contribuir para esse indicativo, 

principalmente a expansão dos projetos de extensão, que permitem o ingresso desses 
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estudantes no seio escolar. Como exemplo, citamos O PIBID – Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação da Docência, que atende aos estudantes selecionados a partir do 3º 

período
8
; e os estágios não obrigatórios, ofertados por escolas particulares e agências que 

fazem a intermediação entre estudantes e empresas/escolas campo de estágio. 

Outras variáveis foram percebidas na análise dos questionários
9
. Esses dados foram 

colhidos no intuito de complementar o perfil dos estagiários e apresentar características 

socioeconômicas e culturais dos sujeitos engendrados nas práticas sociais, bem como aspectos 

formativos que nos ajudaram a compreender sobre o nível educacional dos genitores, a vida 

escolar dos sujeitos, dentre outros elementos que contribuíram para encontrarmos a 

representação social que buscávamos.  

Indagamos, então, sobre a religião dos estagiários (as), buscando entender sobre seus 

modos de vida em grupo e práticas sociais que podem refletir um estilo vida que tem como 

base uma ideologia religiosa. As informações obtidas aparecem no gráfico que segue. 

 

Gráfico 1 - Religião dos (as) estagiários (as) 

 
      Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                           
8
 Para Saber mais, ver Decreto nº 7.219 de 24 de junho de 2010 que dispõe sobre o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras providências. 
9
 O questionário foi preenchido por 33 participantes, o que compreende 26,61 % da população total da pesquisa.  
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Nota-se que a maioria dos sujeitos possuem uma religião definida, sendo citada quatro 

delas (Evangélica, católica, Adventista do 7º dia e Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias). 

Conforme se pode observar, destaca-se, com número maior de citação, a religião católica, que 

compreende 51,52% do total.  Notamos também um número pequeno, mas que merece 

atenção, de sujeitos que apontaram sua religião como indefinida e os que não responderam, 

somando 12,12%. Isso torna o grupo dividido entre católicos e adeptos a outras religiões. No 

entanto, é considerável o número de sujeitos que não se enquadram em nenhuma delas ou 

optaram por não se posicionar. Isso torna o grupo bem heterogêneo também nesse quesito.   

Perguntamos ainda a respeito da naturalidade dos participantes, compreendendo o 

termo como local de nascimento. Sobre isso, percebemos que a maioria dos (as) estagiários 

(as) são de Mossoró (54,55 %), cidade lócus da pesquisa, Apodi (9,09%), cidade próxima e 

outras cidades citadas apenas uma vez, a saber: Areia Branca/RN, Grossos/RN, governador 

Dix-sept Rosado/RN, Itaú/RN, Paraú/RN, Patu/RN, Porto Alegre/RN, Riacho da cruz/RN, 

São Paulo/SP e Tabuleiro Grande/RN.      

A naturalidade como princípio classificatório do grupo demarca traços de uma cultura. 

Com esse resultado entendemos que o curso pouco recebe estudantes de outros estados, pois 

apenas um se destaca na análise. No entanto, apreendemos que o curso atende estudantes de 

muitas regiões circunvizinhas e interioranas a Mossoró, o que pode ser justificado pela falta 

de oportunidades de cursar em uma universidade nestas cidades de menor porte. Evidenciam-

se, pois, as lutas estabelecidas no campo social, cultural e econômico que vivenciamos na 

contemporaneidade, ou seja, a busca por um capital simbólico, nesse caso, o capital cultural, 

que, na concepção dos sujeitos, poderá abrir as portas para uma vida melhor e uma ascensão 

social (BOURDIEU, 1998).  

Decerto, muitos desses estagiários podem ter sido seduzidos a cursar um nível superior 

em uma cidade de porte maior, como Mossoró, principalmente na busca de uma mudança de 

vida, influenciada pelas regras do jogo capitalista. No entanto, não descartamos fatores, como, 

por exemplo, a margem de crescimento da cidade de Mossoró, pois, de acordo com 

estimativas do IBGE (2014), Mossoró é o segundo maior município do Estado, fator que 

também pode influenciar a busca pelo curso na Universidade. Sendo assim, o questionário 

também nos mostra onde residem os estagiários, 87,88% na zona urbana e apenas 12,12 % na 

zona rural. Quanto ao tipo de moradia, desvelamos que 75,76% reside em casa própria, 

18,18% em casa alugada e 6,06 % em casa de parentes ou amigos são.  
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Outro aspecto que consideramos pertinente a nossa análise foi o estado civil dos 

sujeitos, revelado na tabela a seguir. 

 

Tabela 7 - Estado civil dos Estagiários 

Estado Civil Valor Absoluto Valor Relativo 

Casado 10 30,30% 

União estável 4 12,12% 

Solteiro 17 51,52% 

Divorciado 1 3,03% 

Outro 1 3,03% 

Total 33 100% 
    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como se pode ver, na tabela 7, encontramos um público dividido, sendo a maioria 

dos participantes solteiros (51,52%). No entanto, outra grande parte encontra-se casada 

(30,30%) ou em uma união estável (12,12%). Estes dados revelam que muitos sujeitos, a 

priori, constituíram família para, posteriormente, investir em um curso superior.  

No gráfico seguinte, apresentamos os dados acerca dos (as) estagiários (as), indicando 

se têm ou não filhos.  

 

Gráfico 2 - Sobre os (as) estagiários (as) que têm filhos e os que não têm. 

 

      Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo com o gráfico, percebemos que a maioria dos sujeitos não têm filhos. Esse 

dado pode dizer muito sobre a vida acadêmica deles, principalmente, no que se refere a 

conciliar as atividades do curso e os afazeres familiares. Já apontamos, anteriormente, que, 

mesmo tendo um público com um número elevado de solteiros, a porcentagem dos casados e 

com relacionamento estável é significativa, somando 42,42%. Assim, deduzimos que parte do 

grupo precisa conciliar as atividades acadêmicas e familiares.  

Quando questionados sobre as pessoas com as quais residem, obtivemos os dados que 

constam no próximo gráfico. Vejamos: 

  

Gráfico 3 - Pessoas com as quais residem os (as) estagiários (as). 

 

              Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir do gráfico 3, comprovamos que uma grande parcela dos sujeitos reside com 

filhos (as) e cônjuge. No entanto, não eliminamos a possibilidade de terem sujeitos solteiros e 

com filhos nas demais categorias. 

No que tange à renda familiar, a margem salarial do grupo compreende uma renda de 

1 a 5 salários mínimos (96,97%), destacando-se apenas um membro (3,03%) com renda 

correspondente entre 5 a 10 salários mínimos.  

Sobre esse fator trazemos a título de comparação os dados referentes ao relatório do 

ENADE (2011) sobre o perfil dos egressos do curso, que aponta para um público composto 
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por alunos de várias classes sociais. De acordo com esses dados, 3,7% dos estudantes não 

possuem nenhuma renda; 25,9% recebem até 1,5 salário mínimo; 33,3% recebem de 1,5 até 3 

salários mínimos;24,7% recebem de 3 até 4,5 salários mínimos; e 9,9% recebem acima de 4,5 

mínimos. Os dados são, portanto, análogos aos encontrados em nosso público.  

É conveniente, então, esclarecermos sobre a profissão dos pais e cônjuges dos sujeitos, 

pois pode nos ajudar a entender aspectos socioeconômicos inerentes ao perfil que ora 

traçamos a respeito do grupo, apontando para as origens sociais. Sobre a profissão dos pais 

foram citadas as seguintes ocupações: aposentado (7), agricultor (6), pedreiro (3), funcionário 

público (2), auxiliar de serviços gerais (1), autônomo (1), caminhoneiro (1), comerciante (1), 

marchante (1), operador de máquina (1), pintor (1), salineiro (1), soldador (1). Além desses 

números, é importante saber que 3 sujeitos não responderam à pergunta e 1 colocou o pai 

como falecido. Sobre a ocupação das mães: dona de casa (10), agricultora (6), aposentada (5), 

doméstica (2), agente social (1), auxiliar de serviços gerais (1), autônoma (1), auxiliar de 

produção de alimentos (1), cabelereira (1), estudante (1), funcionária pública (1), pedagoga 

(1). Além dessas, uma é falecida. Sobre a profissão dos cônjuges: dona de casa (2), motorista 

(2), vendedor (2), auxiliar de escritório (1), cobrador (1), comerciante (1), contador (1), 

estudante (1), garçom (1), músico (1), professor (1), torneiro puxador (1).  

A partir desses dados, podemos concluir que a profissão dos pais e cônjuges não se 

enquadra nas profissões mais desejadas e com remunerações elevadas, e, aparentemente, não 

são profissões que exigem uma formação acadêmica. Com relação aos pais e mães, a maioria 

são aposentados, agricultores e donas de casa, o que nos remete a entender que os sujeitos 

dessa pesquisa vêm de família humilde. Além disso, o número significativo de donas de casa 

pode apontar para resquícios de uma dominação masculina no mundo do trabalho 

profissional, principalmente quando o comparamos às profissões dos pais, sendo as mais 

citadas aposentados e agricultores, consequentemente, com domínio da renda familiar. A 

mesma coisa se confirma quando analisamos as ocupações dos cônjuges e encontramos 

profissões que não exigem uma formação acadêmica, exceto a de professor e contador. 

Entretanto, não desconsideramos que muitos deles tenham diplomas acadêmicos, pois, no 

mundo atual, a concorrência pode levar sujeitos com diplomas a atuarem em atividades que 

não se configuram em sua área de formação.  

Como estamos tratando da renda familiar e ocupação profissional dos pais e cônjuges, 

é pertinente apresentar a profissão dos estagiários. Sobre isso destacamos as opções com mais 
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índices nas respostas. Nesse caso, 9 dos sujeitos não responderam, 4 disseram ter nenhuma 

ocupação, 7 são professoras (es) auxiliares e 2 dizem ser copeira (o). Entendemos que o 

número elevado de estagiários que não responderam pode significar que os mesmos não 

trabalham ainda ou estão desempregados. Outro número significativo é o de professores 

auxiliares, o que mostra que alguns já atuam como docentes. Outras profissões foram citadas 

apenas uma vez, a saber: babá, contadora, supervisor de operação, telefonista, auxiliar 

administrativo, comerciária, operadora de caixa, orientador social, secretária, 

zeladora/merendeira.  Logo, os resultados podem dizer muito sobre a pretensão dos sujeitos 

de escolherem o curso, pois percebemos que alguns já têm contato com o trabalho educativo, 

o que pode fortalecer os dados sobre a margem pequena de estagiários (as) com experiência 

dos que dizem não ter experiência. Além disso, os demais ocupam cargos em indústrias e 

comércio, o que pode significar a busca de um diploma para melhorar o status econômico ou 

até mesmo mudar de profissão.  

Depois de revelarmos traços inerentes ao perfil do grupo, com traços familiares e 

ocupação profissional, adentramos agora nos indícios formativos, ressaltando o nível de 

escolaridade das mães, pais e cônjuges, bem como, os aspectos inerentes às etapas escolares 

dos sujeitos. Sobre a escolaridade dos pais mostramos os resultados nos gráficos que seguem.  

 

Gráfico 4 - Nível de escolaridade da mãe. 

 
                   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3,03% 

57,58% 

27,27% 

3,03% 

6,06% 3,03% 

DESCONHECE

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

ENSINO SUPERIOR

NÃO ALFABETIZADO

PÓS - GRADUAÇÃO



108 
 

 

Diante desse resultado, confirmamos que o nível educacional das mães é baixo, visto 

que mais da metade só possui Ensino Fundamental. No entanto, destacamos que, nesse 

público, encontramos uma porcentagem, mesmo pequena, de mães com Ensino Superior e 

Pós-graduação, podendo estar presente as categorias profissionais funcionária pública e 

Pedagoga.  

 

Gráfico 5 - Nível de escolaridade do pai. 

 
                Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto aos pais, têm, na maioria, um nível educacional semelhante ao das mães, pois 

o público se destaca por possuir apenas Ensino Fundamental (57,58%). No entanto, notamos 

um número significativo de pais não alfabetizados (21,21 %), o que não aparece quando 

analisamos os dados relacionados às mães, que correspondem apenas a 6,06% do total. 

Acreditamos que um reflexo dessa baixa escolarização é o fato de a maioria exercer 

atividades braçais, pois, muitas vezes, começam a trabalhar cedo ou não têm oportunidades de 

ir à escola. É importante destacar que no grupo dos pais não foi mencionado, nenhuma vez, o 

nível de escolaridade mais elevado, como Ensino Superior e Pós-graduação, ao contrário do 

que aconteceu com as mães.  

Além dessa disparidade no nosso próprio grupo, outras pesquisas sobre o perfil de 

estudantes de Pedagogia apontam resultados diferentes, como a de Dantas (2011) e Soares 

(2011), que encontraram um número menor de analfabetismo entre pais, 5% e 14%, 

respectivamente, bem como pais que cursam Ensino Superior. Nas pesquisas de Dantas 
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(2011) esse número compreende 13% do total e na de Soares 14% do total. Assim, podemos 

concluir que o nível educacional dos pais dos nossos estagiários ainda é baixo e relativamente 

diferente a outras pesquisas já feitas com esse mesmo público. No gráfico 6, apresentamos o 

nível de escolaridade dos cônjuges. 

 

Gráfico 6 - Nível de escolaridade do cônjuge. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com os dados expostos acima, entendemos que os cônjuges possuem um 

grau de instrução bem dividido, haja vista o número de sujeitos que possui Ensino Superior 

(26,67 %) e o número de sujeitos que possui Ensino Fundamental (26,67 %) ser o mesmo. 

Achamos importante, também, destacar o número elevado dos que possuem Ensino Médio 

(40%). Ademais, há alguns que já possuem pós-graduação (6,67%), o que pode interferir 

positivamente como estímulo para os (as) estagiários (as).  

No tocante à escolarização dos (as) estagiários (as), apontamos o tipo de instituição 

em que cursaram ensino Fundamental e Médio, tentando tecer uma possível relação com a 

margem social do grupo encontrada até o momento. Sobre o ensino fundamental, mostramos, 

no gráfico 7, que a maioria dos estagiários vem da escola pública. 
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Gráfico 7 - Tipo de Escola que cursou o Ensino Fundamental. 

 
                        Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como aponta o gráfico acima, 78,79% dos (as) estagiários (as) são frutos de uma 

escola pública e poucos estudaram também em escola particular durante o Ensino 

Fundamental, somando apenas 12,12% do total.  

Na etapa formativa seguinte, o Ensino Médio, também se confirma o grande número 

de estagiários que provêm de Escola Pública, 87,88%, e somente 12,12% de Escola particular. 

Destacamos que, nessa etapa, nenhum sujeito afirmou ter estudado parte do Ensino Médio em 

escola pública e parte em Escola Particular, por isso esse dado não aparece no gráfico.  

 

Gráfico 8 - Tipo de escola que cursou o Ensino Médio. 

 
                                 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tentando esclarecer melhor esse assunto recorremos aos dados da Comissão 

Permanente do Vestibular – COMPERVE, que aponta, através dos resultados dos 

questionários socioeconômicos de 2008 – 2014, que a maioria dos alunos do curso de 

Pedagogia frequentou integralmente a escola pública, tanto no ensino fundamental quanto no 

médio. Conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 8 - Origem escolar dos alunos de Pedagogia UERN 

Curso/semestre  Ano Resultado 

Pedagogia – mat.2º semestre 2008 75,7%  

Pedagogia – mat.2º semestre 2009 75,7% 

Pedagogia – mat.2º semestre 2010 80,2% 

Pedagogia – mat.2º semestre 2011 77,1% 

Pedagogia – mat.2º semestre 2012 86,5% 

Pedagogia – mat.2º semestre 2013 83,8% 

Pedagogia – mat.2º semestre 2014 82,8% 

Fonte: Elaborado pela autora, através dos dados do questionário socioeconômico da Comissão 

Permanente do Vestibular – COMPERVE. 

 

Diante dos dados socioeconômicos e formativos apresentados até aqui, observamos 

que o perfil que se engendra possui traços de um público que se destaca como jovem, com 

uma vida humilde, com uma renda familiar relativamente suficiente para as despesas 

essenciais. Sobre os aspectos familiares, especificamente, percebemos uma família, em sua 

maioria, com grau de instrução baixa e com ocupações que dispensam formação acadêmica.   

Numa perspectiva sociológica de análise, podemos refletir sobre um habitus que se 

forma e se adapta diante desses indicativos, tornando a vida dos (as) estagiários (as) dotada de 

princípios, valores e regularidades que moldam suas práticas e orientam suas decisões – o 

habitus. Nessa relação dialética e transponível, Bourdieu classifica os habitus direcionando-os 

a dois momentos distintos de percepção: O habitus primário, transmitido implicitamente pela 

família e pelas regras já na infância; e o habitus secundário, proveniente da educação formal, 

adquirido na escola, na profissão e por meio das mídias de comunicação em massa. Esse 

habitus pode ser percebido no indivíduo de forma específica, revelando características de suas 
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posições sociais, mas também pode ser coletivo, moldando o sujeito dentro de um grupo, de 

acordo com suas regras e valores, para, assim ser aceito por ele. 

À medida que as condições sociais são modificadas, essa matriz gerenciadora de ações 

pode também se alterar. Por consequência, os esquemas de percepção se renovam ou se 

fortalecem, gerando a transformação de suas estruturas. 

Com essas considerações, compreendemos que o habitus pode se estruturar no contato 

com o campo e suas relações de poder e convivência em grupo. Nesse caso, no trâmite das 

relações sociais, o sujeito apropria-se de valores, normas e condicionantes externos que 

permitem sua inserção no grupo. Ao fazer parte do espaço de relações sociais em que está 

inserido, ele se apropria de significantes que lhe permitem fazer parte do grupo social sem 

desmerecer sua gênese e cultura familiar. Nessa perspectiva, as relações entre habitus e 

campo tendem a ser um diálogo de condicionamento que permite que o campo estruture o 

habitus e que este estruture o campo.  

Nessa relação dialética que prima por desvelar os mecanismos das relações de poder, 

dominação e reprodução social, se revelam, no espaço social, as relações entre esses dois 

fenômenos. Mediante essa teia simbólica, construída através das relações entre habitus e 

campo, podemos inferir, então, sobre o papel dos campos para a construção e fortalecimento 

do habitus. Bourdieu (2013b), ao discorrer sobre o campo de produção erudita, como 

exemplo, ressalta que esse campo se mantém pela reprodução de receptores aptos e dispostos 

a aprender, mas também de agentes que podem reproduzir ou renovar os saberes construídos 

nos campos. O autor explica que: 

 

Através de uma ação prolongada de inculcação, tal sistema é capaz de produzir 

agentes dotados de um habitus secundário, ou seja, de um ethos e de um eidos 

secundários que constituem os produtos da interiorização de um conjunto, mais ou 

menos integrado em sistema, mais ou menos extenso, mais ou menos apropriado, 

destes esquemas (BOURDIEU, 2013b, p.117). 

 

Frente a essa discussão, esclarecemos que os dados até aqui expostos sobre nossos 

sujeitos podem mostrar indícios de uma estrutura econômica, familiar e formativa primordial 

para estabelecer um habitus para uma vida em grupo, para a alteridade do campo e para a 

futura atuação docente em meio às diversidades da profissão. Assim, no intuito de desvelar 

outros elementos estruturantes, apresentamos as possíveis influências familiares para a 
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escolha do curso, que podem ser fator de construção de um habitus. No gráfico 9, revelamos, 

pois, a presença de familiares que foram ou são professores. 

 

            Gráfico 9 - Registro de professor (a) na família. 

 
                   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O questionário aplicado durante a investigação possibilitou sabermos o grau de 

parentesco desses professores com os sujeitos da pesquisa. Destacamos, então, que a maioria 

são familiares próximos: mãe, tios (as), primos (as), irmã, cunhada e marido. Nos foi 

revelado, ainda, exemplos de práticas pedagógicas, no contato com os familiares, relacionadas 

à profissão docente. Com esse resultado, confirmamos que os estagiários podem ter sofrido 

uma grande influência familiar para a escolha do curso. Por suposto, tal contexto pode 

interferir de forma positiva ou negativa na atuação dos estagiários, assim como na construção 

de uma identidade profissional e de um habitus que, como “gramática geradora de práticas” 

(PERRENOUD, 2001), orienta a prática docente.  

Confirmando esses números e a possível influência do contato familiar para escolha 

do curso e, consequentemente, da profissão, ressaltamos, na próxima tabela, a primeira opção 

de curso dos sujeitos ao prestarem o primeiro vestibular/ENEM. 
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Tabela 9 - Primeira opção de curso ao prestar o primeiro vestibular/ENEM 

Curso Valor absoluto Valor relativo 

Pedagogia 16 48,48% 

Serviço Social 7 21,21% 

Direito 2 6,06% 

Geografia (Licenciatura) 2 6,06% 

Engenharia de Pesca 1 3,03% 

História (Licenciatura) 1 3,03% 

Medicina 1 3,03% 

Administração 1 3,03% 

Psicologia 1 3,03% 

Enfermagem 1 3,03% 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com os dados acima, uma grande parcela de estagiários (as) (48,48%) tinha 

o curso de Pedagogia como primeira opção de curso, ficando em segundo lugar a escolha pelo 

curso de Serviço Social (21,21%). Acreditamos, portanto, que os parentes professores podem 

sim ter influenciado a escolha do curso, até porque, além do curso de Pedagogia, foram 

mencionados outros cursos de licenciatura, como Geografia e História, aumentando, assim, a 

porcentagem de estagiários (as) que optaram por um curso voltado à docência.  

Outro fator que pode ter contribuído para a escolha do curso de Pedagogia como 

primeira opção pode ter sido a facilidade de ingressar em um curso superior, haja vista a 

margem de concorrência ser, historicamente, menor e a necessidade de mudança de nível 

escolar ser necessária no campo de atuação profissional ou para ingresso nas disputas por 

ascensão social. Ao analisarmos, então, as perguntas abertas do questionário, comprovamos 

tal hipótese a partir da fala dos estagiários (as), que justificam a escolha do curso por mera 

recomendação de alguns familiares.  

Além dessas hipóteses já mencionadas, inferimos que a identificação com o curso de 

Pedagogia não pode ser desprezada, havendo, pois, a hipótese de a escolha pelo curso ter sido 

por vontade própria.  
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Por meio desses resultados, quebramos um paradigma, historicamente construído, que 

coloca o curso de Pedagogia como subsequente a outras tentativas. No caso desse público, 

possivelmente, a maioria já tem uma pretensão de atuar na profissão. No entanto, não 

podemos esquecer o que assinala Borges e Carnielli (2005) sobre o ingresso de estudantes em 

universidades públicas e a origem social do candidato a curso pretendido. 

 

Os dados indicam que, de maneira geral, os alunos originários de famílias de classe 

média alta estão inseridos nos cursos de maior prestígio e/ou tradicionais, que dão 

acesso às carreiras mais valorizadas socialmente, nas quais a renda média auferida é 

elevada (Medicina, Direito, Engenharia Civil, entre outros), enquanto os oriundos de 

família com baixo poder aquisitivo, em sua maioria, optam por cursos cuja relação 

candidato/vaga é menor (BORGES; CARNIELLI, 2005, p. 05). 

 

Diante desses dados, ressaltamos que a procura pelo curso de Pedagogia pelo número 

menor de concorrentes não desvaloriza o curso, mas pode ser resultado de outros fatores que 

interferem na sua escolha, tais como: o status social, o horário do curso, disponibilidade de 

transporte para acesso ao campus, horário de trabalho, influência de familiares entre outros 

fatores.  

Com intuito de trazer à discussão mais indícios sobre o impacto da renda pessoal e 

familiar do grupo, no que se refere à posse de alguns bens materiais, revelamos alguns 

aspectos que podem servir de dado para entender o estilo de vida dos (as) estagiários (as), 

bem como, seu poder aquisitivo, confirmando e fundamentando os dados já explorados nessa 

pesquisa. Para tanto, apresentamos as posses desses sujeitos, que refletem seu capital 

econômico, tais como bens eletroeletrônicos, eletrodomésticos e meio de transporte que mais 

utilizam.  
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Gráfico 10 - Bens de consumo (eletroeletrônicos e eletrodomésticos) que a família possui. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observamos, a partir do gráfico, que todos os participantes possuem geladeira em 

casa. Os que possuem computador também alcançam 100%, sendo 96,97% com acesso à 

internet. Essa mesma porcentagem aplica-se aos que possuem televisão, sendo esses os bens 

mais comuns no grupo. Em relação aos bens como máquina de lavar, Disco Óptico Digital- 

DVD, micro-ondas e câmera fotográfica estão na proporção de 40% a 70% dos bens mais 

possuídos. Os bens menos encontrados no grupo são o freezer, 12,12%, e a câmera filmadora, 

9,09%, talvez por serem bens materiais com menos necessidade para vida diária ou que 

podem ser substituídos por outros eletrodomésticos e eletroeletrônicos que já possuem, como 

a geladeira e o celular, respectivamente. 

Nesta pesquisa não perguntamos especificamente se possuem meio de transporte, mas 

questionamos sobre quais meios de transporte mais utilizam para locomoção. Destarte, 

trazemos o gráfico 11.  
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   Gráfico 11 - Meio de transporte que mais utilizar para se locomover. 

 

        Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Verificamos, então, que a maioria dos (as) estagiários (as) utilizam motocicleta como 

meio de transporte (41,47%), ficando o transporte coletivo em segundo lugar (25%). Do total, 

notamos que poucos utilizam carro próprio. É importante lembrar que alguns sujeitos 

escolheram mais de um meio de transporte, deixando transparecer que muitos têm transporte 

e, muitas vezes, utilizam outro veículo para se locomoverem.  

Sobre os aspectos culturais e de lazer que podem caracterizar o modo de vida dos 

sujeitos, apresentamos os dados a seguir: 

 

Tabela 10 - Programas televisivos que costumam assistir com mais frequência. 

Programa Valor absoluto (f) Valor relativo (%) 

Jornalístico 31 93,94% 

Novela 16 48,48% 

Musical 14 42,42% 

Infantil 9 27,27% 

Policial 8  24,24% 

Humorístico 8  24,24% 

Auditório 7   21,21% 

25,00% 

19,44% 

11,11% 

41,67% 

0,00% 2,78% 
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Esportivo 5   15,15% 

Outro 4   12,12% 

Filme 3   9,09% 

Não costuma assistir TV 1   3,03% 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme exposto na tabela 10, no patamar de escolhas temos os programas 

jornalísticos, citados por quase todos os sujeitos. Em segundo lugar aparecem as novelas, cuja 

metade, aproximadamente, do público elegeu como o programa que mais assiste. 

Posteriormente, aparecem os programas musicais, apontados por quatorze dos sujeitos. 

Percebemos, também, que quatro pessoas marcaram “outro” como alternativa e apenas uma 

especificou que o programa que mais assiste é “Reino animal”
10

.  

Sobre os tipos de músicas que os estagiários mais gostam apresentamos a tabela 11. 

 

Tabela 11 - Gosto Musical 

Tipo de Música Valor absoluto (f) Valor relativo (%) 

Religiosas/ Evangélicas/ 

Gospel 

24 72,73% 

MPB 19 57,58% 

Sertaneja  14 42,42% 

Internacional  13 39,39% 

Forró  10 30,30% 

Samba 7 21,21% 

Axé  5 15,15% 

Rock   4 12,12% 

Clássica  4 12,12% 

Outro tipo  2 6,06 % 

Não gosta de escutar 

música 

0 0,0% 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                           
10

 Esclarecemos que os sujeitos poderiam optar por mais de um programa. 
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No que se refere ao gosto musical, é nítido que os (as) estagiários (as) têm uma 

preferência maior por músicas religiosas. Percebemos, então, uma forte religiosidade no 

grupo, pois, como já dito anteriormente, poucos não estão ligados a alguma religião. Além 

disso, não podemos desconsiderar que essa preferência pode estar ligada à familiaridade com 

o ritmo, admiração às letras, ou até mesmo à influência da mídia. Em segundo lugar, 

encontramos o ritmo musical MPB, citado por 19 dos 33 estagiários. Posteriormente, acima 

de 10 frequências, chegando até 14 citações, encontramos as músicas sertanejas, 

internacionais e forró
11

.  

Ainda sobre os traços que podem complementar nossa compreensão sobre o estilo de 

vida dos (as) estagiários (as), ressaltamos as questões ligadas à quantidade, estilo e frequência 

de leituras realizadas em 2014; lugares que mais frequentam em momentos de lazer; e o que 

costumam fazer nas horas vagas. Os dados correspondentes estão dispostos no gráfico 12 e 

nas tabelas subsequentes. 

 

Gráfico 12 - Quantos livros foram lidos no ano de 2014. 

 

          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                           
11

 Esclarecemos que os sujeitos poderiam optar por mais de um ritmo musical.  
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Com base nesses números, podemos constatar que mais da metade dos sujeitos leram 

de 1 a 3 livros (60,60%), sendo maior o número daqueles que leram 2 livros ao ano. Contudo, 

há um público considerável de sujeitos que não leram nenhum livro (15,15%).  

 

Tabela 12 - Sobre o que os Estagiários (as) costumam ler. 

O que costuma ler  Valor absoluto (f) Valor relativo (%) 

Blogs e sites da internet 24 72,73% 

Livros acadêmicos 17 51,52% 

Revistas 16 48,48% 

Jornal 14 42,42% 

Livros literatura 10 30,30% 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados acima revelam um fato amplamente divulgado acerca da informatização dos 

brasileiros
12

. De acordo com a reportagem da BBC on line, o Brasil deve se manter como o 

quarto maior usuário da web ao menos até 2018 (último ano da análise do eMarketer
13

), 

quando deverá ter 125,9 milhões de internautas, seguido, de perto, pela Indonésia, com cerca 

de 3 milhões de internautas a menos. 

Pesquisas anteriores já indicavam o potencial do mercado de tecnologia e internet no 

Brasil: a proporção de domicílios brasileiros com computador passou de 25% em 2008 para 

49% em 2013, segundo o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade 

da Informação (Cetic.br). 

Tabela 13 - Frequência de leitura. 

Frequência de leitura Valor absoluto Valor relativo 

Algumas vezes por 

semana 

19 57,58% 

Diariamente 13 39,39% 

Só aos domingos 1 3,03% 

Total 33 100% 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                           
12

 Esclarecemos que os sujeitos poderiam marcar mais de uma opção. 
13

 Instituto especializado em pesquisas de mercado. 
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Nos quadros acima, constatamos o que foi dito anteriormente sobre o hábito de leitura 

de livros. Os resultados, de fato, apontam um número bem elevado de sujeitos que, 

frequentemente, leem blogs e sites da internet, ficando a leitura de livros de literatura com 

30,30 %, o menor índice de escolha nesse critério da pesquisa. Destacamos que esse grande 

número de leitores de blogs e sites da internet pode ser resultado da expansão do acesso à 

internet na atualidade, que tem provocado um uso crescente desse veículo de informação para 

estudar e está informado. Isso confirma a massificação das informações midiáticas e o grande 

acesso dos sujeitos a esses meios de comunicação.  

Nessa descoberta a respeito dos habitus, acreditamos, ainda, que o lugar que 

frequentamos diz muito sobre nós, nossos gostos, valores e culturas. Assim, questionamos aos 

sujeitos quais os lugares que mais frequentam em momentos de lazer, obtendo o seguinte 

resultado:  

 

Tabela 14 - Lugar que frequenta em momentos de lazer. 

Espaços de lazer Valor absoluto (f) Valor relativo (%) 

Shopping  19 57,58% 

Cinema 14 42,42% 

Outro 14 42,42% 

Teatro 5 15,15% 

Parque 4 12,12% 

Museus  0 0,0% 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir das informações colhidas, notamos que o lugar mais visitado pelos (as) 

estagiários (as) são os shoppings, local escolhido por 57,58 % da população investigada. Logo 

após, vem o cinema (42,42%) e outro (42,42%) como segunda maior indicação
14

. Sobre essa 

alternativa “outro” destacamos os seguintes lugares citados pelos sujeitos: casa de amigos e 

parentes, igrejas, lanchonetes, praias, clubes e sítios. Diante desses resultados, deduzimos que 

o público está inclinado a vivenciar as experiências inerentes à contemporaneidade, pois 

visitam com frequência os shoppings e cinemas. A opção por esses ambientes também indica 

                                                           
14

 Reiteramos que nesse ponto os sujeitos poderiam marcar mais de uma opção. 
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um poder aquisitivo razoável dos sujeitos, pois são, comumente, frequentados por pessoas 

com esse perfil. No entanto, temos um número significativo de pessoas que, em momentos de 

lazer, frequentam lugares que necessitam de pouco capital econômico, caracterizando também 

uma vida mais pacata. 

Sobre o que costumam fazer nas horas vagas, concluindo os dados que ora trazemos, 

os sujeitos destacaram o exposto no quadro subsequente. Vejamos: 

 

Tabela 15 - Atividades realizadas nas horas vagas. 

Atividade Valor absoluto (f) Valor relativo (%) 

Acessar as redes sociais 17 51,52% 

Assistir TV 16 48,48% 

Acessar a internet 14 42,42% 

Dormir  9 27,27% 

Outro 6 18,18% 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diante das atividades mais apontadas pelos sujeitos como realizáveis nas horas vagas, 

destacamos o contanto com a internet, seja no acesso restrito às redes sociais ou no acesso à 

web. Com isso, enfatizamos a acessibilidade às redes e sua contribuição para a construção do 

conhecimento, bem como alertamos para os perigos que a internet traz.  Weinberger (2007) 

afirma que as manifestações da era digital não fragmentam o conhecimento, apenas o 

transformam e o tornam mais disperso, envolvendo outras técnicas de armazenamento e 

criando novas competências nos usuários sobre a busca de informações através de links, que, 

a priori, implicam no estabelecimento de relações entre informações. No entanto, Engelbert 

(2003) ressalta que a construção do conhecimento é uma atividade eminentemente coletiva e 

não individual. Por isso, esclarece que os computadores deveriam ampliar a capacidade 

humana de coletar, manipular, compartilhar a informação e, por conseguinte, de criar o 

conhecimento, no âmbito da versatilidade referente à solução de diferentes problemas. Então, 

como ponto negativo, esse acesso demasiado às redes pode gerar uma comunidade limitada 

do ponto de vista das fontes de informação.  
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Na tentativa de buscar delinear o perfil dos sujeitos estagiários (as), inferimos que o 

grupo é heterogêneo. Seu estilo de vida está, então, se constituindo em meio a uma força 

socioeconômica proposta pela relação de classe e familiar que compartilham para construção 

de um status social e seus fatores culturais, os quais se amalgamam em meio a uma sociedade 

da informação e uma vida tranquila e dedicada à família. No entanto, ressaltamos que outros 

elementos ainda podem ser esclarecidos com aprofundamento teórico acerca do assunto, mas 

esse não é nosso objetivo para o momento. Posteriormente, confrontaremos alguns desses 

dados com os resultados que apontam uma possível representação social sobre docência e a 

construção social dessa representação, possivelmente, engendrada nas práticas sociais e que 

refletem o habitus incorporado à vida dos sujeitos.  

 

3.2 O NÚCLEO CENTRAL (NC)  

 

É sabido que a docência se configura como uma atividade pedagógica que necessita de 

saberes e habilidades específicas. O processo histórico de profissionalização debruça-se, 

então, pela necessidade de caracterizar o perfil desses profissionais junto aos modelos 

escolares inerentes à época, tendo como pressuposto a construção de um corpo de 

conhecimentos e de técnicas que possibilitem uma interação pedagógica favorável ao fazer 

educativo. No paralelo desses sentidos, a profissão docente se instaurou em um terreno 

inicialmente religioso, totalmente ligado à vocação, a missão de educar, e, posteriormente, sob 

custodia do Estado, ganhou características mais sociais e políticas respaldadas pelo ato de 

ensinar como necessidade intrínseca ao percurso de ascensão social de diversas camadas da 

população brasileira.  

Assim sendo, a formação inicial docente está arraigada à necessidade de estabelecer 

técnicas e estratégias de ensino a serem utilizadas no trabalho docente, com vistas ao ensinar 

como ferramenta de trabalho e o amor pela profissão como base que sustenta e fortalece a 

superação dos desafios e disposição favorável, ou até mesmo necessária à docência.  

Nesse contexto, lembramos que a docência é uma das mais antigas ocupações, 

compreendida como uma forma particular de trabalho sobre o humano. É uma atividade na 

qual o trabalhador se dedica a seu objeto de trabalho, que é justamente um outro ser humano, 

num modo fundamental de interação (TARDIF; LESSARD, 2013). Como já mencionamos 
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neste trabalho, praticamente toda população está envolvida com esta profissão, seja como 

aluno ou como professor. A docência se conforma como uma ocupação com um número 

elevado de profissionais que contribuem para além do contexto escolar, participando do 

contexto social inerente aos espaços escolares e fora dele, configurando-se como uma 

atividade individual e coletiva.  

Nesses moldes, a docência, como uma atividade plural e fruto das interações humanas, 

culturalmente agrega “o ensino como uma questão de estatuto” (TARDIF 2013), no qual a 

identidade do trabalho do professorado está relacionada à prática pedagógica em sala de aula, 

sobretudo, outras atividades são recorrentes a prática docente, cada vez mais ampliada com as 

necessidades formativas dos sujeitos e da escola. 

Partindo desse pressuposto, buscamos conhecer o núcleo central da representação 

social de docência partilhado pelos estagiários. Com base nas análises dos dados obtidos pela 

Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), a partir das evocações atribuídas ao termo 

indutor “Docência é...”, foi encontrado o possível núcleo central e demais elementos da 

Representação social do grupo de estagiários acerca da docência. Assim, diante do quadro das 

evocações, conhecemos as palavras referentes ao núcleo central e periférico, que fornecem 

traços da memória coletiva do grupo, dando significação ao objeto representado: a docência. 

Outrossim, pudemos inferir sobre os resultados, apontando justificativas para a escolha dos 

termos a partir, principalmente, das mensagens trazidas pela TALP e contextualização teórica 

dos termos. Ademais, colocamos em pauta nossas impressões acerca da observação da 

atuação dos sujeitos no campo de estágio, através das notas escritas no diário de campo.  

A teoria do Núcleo central, como já referenciado, foi proposta por Jean Claude Abric, 

no ano de 1976, mas, é a partir dos primeiros anos de 1990 que essa teoria, complementar à 

Teoria das Representações Sociais, ganha corpo nas pesquisas da área (SÁ, 1996). Isso 

permitiu dar ênfase à estrutura cognitiva-estrutural da representação social e detectar a 

saliência de prováveis elementos do núcleo central, comumente evidenciados pela frequência 

das evocações espontâneas.  

Na tabela a seguir, apresentamos os dados quantitativos referentes às evocações dos 

124 sujeitos partícipes desta pesquisa.  
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Tabela 16 - Tabela quantitativa sobre as expressões evocadas pelos sujeitos. 

Números de sujeitos 124 

Número total de expressões evocadas 376 

Número de expressões diferentes evocadas 94 

Número de expressões diferentes 

consideradas 

41 

Frequência média de expressões 

consideradas. 

2 

           Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As quantidades de expressões enfatizam as evocações diferentes e as consideradas 

para análise. Esclarecemos que as palavras que foram consideradas têm frequência mínima de 

duas evocações, ou seja, desconsideramos aquelas palavras que foram evocadas apenas uma 

vez. Para esse resultado, utilizamos todas as TALPs. No entanto, para inclusão das expressões 

evocadas no software EVOC 2000, fizemos o tratamento dos dados tentando agregar palavras 

com o mesmo sentido, com definição em um mesmo termo, tendo cuidado ao relacionar as 

palavras em curso às justificativas postas pelos sujeitos. Assim, seguimos com um tratamento 

minucioso dos termos evocados, aglutinando expressões sem que houvesse prejuízo no que se 

refere à essência das evocações, ou seja, sem mudar o sentido desses termos.  

Todas as palavras, antes de serem tratadas pelo software Ensemble de programmes 

permettant l’analyse des evocations (EVOC), foram incluídas em planilhas no programa 

Windows Excel. Para diferenciar as palavras hierarquizadas em primeira posição, colocamos 

um * (asterisco)
15

. Depois que todas as palavras foram tratadas e inclusas na planilha do 

Excel, foram submetidas a análise do EVOC (2000).  

Optamos por esse procedimento, pois, segundo Abric, somente a frequência não é 

suficiente para determinar o núcleo Central (NC), necessitando cruzar os dados de ordem 

média de evocações e suas variáveis. Desse modo, numa ordem quantitativa manifesta-se a 

saliência de um elemento como forte indicador do núcleo central da coletividade da 

representação social. Entretanto, de forma qualitativa se confirma a centralidade da 

                                                           
15

 Esse procedimento foi orientado por um mini tutorial do EVOC, elaborado pela professora Elda Silva do 

Nascimento Melo, no ano de 2008.  
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representação através do enquadramento dos campos semânticos em quadrantes, por meio de 

suas análises. Depois dessa etapa, as palavras foram organizadas conforme o esquema a 

seguir: 

 

Esquema 1 - Distribuição das palavras por campo semântico a partir das evocações 

dos sujeitos.  

NÚCLEO CENTRAL 

OME < 2 

AMOR                        55 1,600 

DEDICAÇÃO             44 1,841 

ENSINAR                     27 1,481 

EDUCAR                      12 1,417 

 

FREQUENCIA >10 

INTERMEDIÁRIO I 

OME >= 2 

Aprender                                11 2,000 

Compromisso                         20 2,350 

Paciência                                11 2,364 

Pesquisa                                 10 2,200 

Responsabilidade                   20 2,300 

 

FREQUENCIA >= 10 

INTERMEDIÁRIO II 

OME < 2 

Arte                                     3 1,667 

Compreensão                         2 1,500 

Desafio                                   5 1,600 

Ensino                                     2 1,500 

Experiência                             2 1,000 

Formação                                7 1,750 

Gostar                                     4 1,250 

Mediar                                    2 1,500 

Vocação                                10 1,200 

 Determinação                      10 2,250 

 

FRQUÊNCIA < 10 

ELEMENTOS PERIFÉRICOS 

OME >= 2 

Aprendizagem                        7 2,800 

Carinho                                  2 2,500 

Competência                           3 2,000 

Conhecimento                        6 2,333 

Construção                             3 2,000 

Cuidar                                   3 2,333 

Doação                                   2 3,000 

Estudo                                   3 2,000 

Orientar                                 6 2,833 

Profissão                                3 2,333 

Prática                                  5 2,200 

Reflexão                                 3 2,667 

Respeito                                 7 2,571 

Sabedoria                                6 2,000 

Transformação                       3 2,667 

Transmissão                           3 2,667 

Troca                                    2 3,000 

FREQUÊNCIA < 10 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para compreender essa figura, organizada em quadrantes, e analisá-la à luz da teoria, 

recorremos a Melo (2008), que esclarece, em sua pesquisa, que o quadrante superior esquerdo 
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abriga os elementos com maior saliência, possivelmente, os prováveis elementos do núcleo 

central da representação social. Composto por elementos determinados pelas condições 

históricas, sociais e ideológicas, o núcleo caracteriza-se por ser mais resistível à mudança. 

Nesse caso, amor, dedicação, educar e ensinar são os nossos elementos do núcleo central. 

Essas palavras possuem uma maior frequência e menor Ordem Média de Evocações (OME), 

ou seja, foram citadas mais vezes e em primeiro lugar. Para Abric (1996, p. 118), o quadrante 

superior esquerdo “engloba as cognições mais suscetíveis de constituir o núcleo central da 

representação”. Corroborando para sua caracterização, Alves-Mazzoti (2007) explica que esse 

núcleo gera os sentidos e organiza as relações dos elementos que compõem o sistema 

periférico.  

Ainda segundo Melo (2008), o quadrante superior direito indica as expressões mais 

próximas ao núcleo central, sendo possível nominá-las também de elementos intermediários 

1. Em nossa investigação os elementos com essa característica foram aprender, 

compromisso, paciência, pesquisa e responsabilidade. O quadrante inferior esquerdo, por 

sua vez, também é composto por elementos intermediários, todavia, por se distanciarem do 

núcleo central, são considerados elementos intermediários 2. Com esse perfil, destacamos 

arte, compreensão, desafio, dom, ensino, experiência, formar, formação, gostar, mediar, 

vocação. Aos elementos do quadrante inferior direito de nossa pesquisa pertencem 

aprendizado, aprendizagem, carinho, competência, conhecimento, construção, cuidar, 

determinação, doação, estudo, orientar, perseverança, profissão, prática, reflexão, 

respeito, sabedoria, saber, transformação, transmissão, troca, vontade. Estes são 

considerados, então, a periferia da representação social dos sujeitos (ALVEZ –MAZOTTI, 

2007). São elementos menos compartilhados, mas que podem dar pistas acerca da estrutura 

das representações, posto que podem revelar resquícios de uma representação outrora vigente, 

mas agora em fase de transição. Ou ainda, esses elementos podem estar se agregando à 

representação, caminhando para uma posição de centralidade para, posteriormente, tornarem-

se hegemônicos. 

Com intuito de nos aproximarmos das perspectivas simbólicas daqueles elementos que 

representam a docência e perceber o conteúdo do imaginário consubstanciado nos mais 

salientes, denominados de núcleo central, escolhemos expor nossos dados, também, numa 

estrutura esférica, por achar mais pertinente a ideia proposta pela Teoria do Núcleo Central 

(TNC). Ressaltamos que essa forma de apresentação não é inédita. Como afirma Oliveira 

(2015), que dela também fez uso para apresentar os elementos da representação social de 
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estudantes de sociologia em formação, essa maneira de apresentar os elementos da 

representação também foi utilizada por Bardin (2011) para expor dados de uma pesquisa que 

utilizava a Técnica de Associação Livre de Palavras. Analogamente, Sá (1996) usa esse 

recurso, do mesmo modo, para ilustrar a teoria do núcleo central na capa do seu livro. Ao 

optar por trazer os dados nessa imagem, concordamos com Oliveira (2015), pois é uma forma 

de exibição mais reveladora e aproximativa da imagem simbólica de núcleo central. Nesse 

sentido, complementa que:  

 

Seja uma associação atômica ou celular, uma gema circundada por sua clara, um 

núcleo ferroso rodeado por um magma incandescente, ou ainda o formato circular 

que é associado ao nosso planeta, a imagem que se constrói de um núcleo central 

pode tomar várias associações, a depender das experiências anteriores do indivíduo. 

Entretanto, permanece a relação dessa denominação com características esféricas na 

imagem construída pelos sujeitos (OLIVEIRA, 2015, p. 56).   

 

Posto isso, apresentamos nossos dados através do modo “circular” ou esférico 

supracitado, associando analogicamente a imagem que temos ao do sistema solar, onde o 

núcleo central, como um sol, estrela central maior, ilumina, tem uma força gravitacional que 

coloca os demais elementos em sintonia com o corpo celeste. A relação entre a estrela 

principal, que denominamos aqui como núcleo central, e os demais elementos se explica 

porque tudo nesse sistema gira em torno dela. O elemento mais próximo, por nós denominado 

de esfera intermediária I, na nossa representação, é o que mais sofrem influência do núcleo 

central. Já os pontos mais distantes, que chamamos de elementos periféricos, sofrem 

influência de sua força gravitacional, nos aproximando, assim, da ideia de sistema solar. 

Ressaltamos que as explicações já feitas até aqui, quando nos referimos a quadrantes, não são 

desconsideradas, diferindo desta apenas na forma de visualização, apresentada em forma de 

célula.  

A analogia que ora apresentamos nos permite compreender o que Abric (1996, p. 67) 

esclarece sobre o núcleo central de uma representação social, denominando-o como “um 

subconjunto da representação, composto de um ou alguns elementos cuja ausência 

desestruturaria a representação ou lhe daria uma significação completamente diferente”. 

Nesse sentindo, sem essa estrela radiante que assume uma posição privilegiada teríamos 

dificuldade de compreender melhor sobre a homogeneidade do grupo e objeto da 

representação. A seguir, mostramos os dados em uma figura circular. 
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Figura 1 - Elementos representacionais dos estagiários acerca da docência.  

      Fonte: Elaborado pela autora  

 

Na estrutura circular, colocamos todos os dados apresentados anteriormente em 

quadrantes, trazendo todos os elementos nas respectivas esferas. O Núcleo Central (NC) 

corresponde ao círculo principal menor, com Ordem Média de Evocação (OME) menor que 2 

e frequência maior ou igual a 10. Na segunda esfera, encontram-se os elementos mais 

próximos ao núcleo central, anteriormente denominados de quadrante intermediário I, com 

OME menor ou igual a 2 e frequência menor ou igual a 10. Nessa proposta, classifica-se 

como a Esfera Intermediária I (EI. I). Posteriormente, encontramos a Esfera Intermediaria II 

(EI. II), nomeada na outra estrutura como quadrante periférico II, nela encontramos os termos 

com OME menor que 2 e frequência (f) menor que 10. Por fim, na esfera mais distante, 

aparecem os elementos do quadrante da periferia. A Esfera Periférica (EP) traz os elementos 

com OME menor ou igual a 2 e frequência menor que 10.  

Destacamos que as representações sociais resultam dos processos de interação do 

sujeito com o mundo no qual os indivíduos são submetidos as práticas sociais, levando-os a 

inserir-se na sociedade. Dessa forma, essa representação caracteriza-se por ser “uma forma de 



130 
 

 

saber prático que liga o sujeito ao objeto” (ABRIC, 1996, p. 32). Numa rítmica interação 

simbólica entre o objeto e suas ideologias, crenças e conhecimentos do senso comum, as 

representações sociais têm a função de elaborar comportamentos e comunicações entre os 

indivíduos. Nesse caso, encontrar o núcleo central da representação social permite conhecer 

os elementos que dão sentido e significado à representação. Sobre isso, Abric (1996, p. 71) 

ressalta que “o levantamento do núcleo central é importante, inclusive, para conhecer o 

próprio objeto da representação”.  Logo, confirmamos a necessidade de apresentar os dados 

recorrentes à análise do núcleo central da representação social sobre a docência para 

estagiários (as) do curso de Pedagogia. 

 

3.3 O NÚCLEO CENTRAL DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE DOCÊNCIA 

 

Como já foi mencionado neste trabalho, para conhecermos o NC da representação 

social de docência aplicamos a TALP, utilizando o termo indutor “Docência é...”. Por ser um 

procedimento de investigação que permite a espontaneidade do sujeito, o seu uso pode fazer 

emergir características de como os pesquisados se sentem e pensam diante do objeto que 

representam.  Para Abric (2001, p. 59) a TALP “permite atualizar elementos implícitos ou 

latentes que seriam sufocados ou mascarados nas produções discursivas”. Pelo fato de 

possibilitar a percepção de aspectos simbólicos do objeto reconhecemos essa técnica como 

primordial a essa etapa da pesquisa.  

Anteriormente, expusemos os termos circunscritos no núcleo central: amor, 

dedicação, educar e ensinar. A partir da análise das justificativas apresentadas a seguir, é 

possível perceber como os sujeitos
16

 engendram a construção de uma representação 

considerando esses elementos constituintes do núcleo central. De início, apresentamos as 

justificativas que ressaltam os termos amor e dedicação.  

 

Eu escolhi primeiramente amor, pois creio que seja através do amor que 

conseguiremos nos dedicar à profissão e atuar com respeito (S35). 

                                                           
16

 Os sujeitos participantes da pesquisa foram identificados pela letra S seguida da numeração correspondente em 

nossa lista de entrevistados. 
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Ser docente é tarefa difícil, cheia de dificuldade, mas gratificante. Temos que ter 

amor e dedicação na nossa profissão (S43). 

 [...] temos que nos dedicar de corpo e alma, pois se não houver interesse da nossa 

parte aí que a coisa não acontece de jeito nenhum e, por último, mas não menos 

importante, temos que ter amor pelo que fazemos (S89). 

Tudo que nós formos fazer tem que ter amor, pois sem amor não fazemos bem feito, 

e na docência isso é primordial. Com amor na frente vem a dedicação e, com isso, a 

criatividade aflora, pois é de extrema importância para a docência (S90). 

A docência é, acima de tudo, amor porque quando fazemos as coisas com amor 

fazemos com dedicação e, ao mesmo tempo, com responsabilidade (S100). 

Primeiro o amor, pois sem amor não há docência. O afeto é primordial para um bom 

desempenho do profissional. A dedicação, pois se nos dedicarmos, sem dúvida, 

teremos um bom desempenho (S114). 

 

Podemos observar que os estagiários consideram o amor e a dedicação como 

elementos centrais ao exercício docente. Desse modo, para eles, docência é amor e dedicação 

pela profissão; é um ato de doação, responsabilidade e respeito, como ressalta o sujeito 114. 

Percebemos, então, que, para esses sujeitos, não é possível uma docência sem um 

envolvimento afetivo pela profissão. É o que deixa claro o sujeito 43, ao externar que sem 

esse aspecto a docência não será executada com eficiência.  

Destarte, entendemos que, para os (as) estagiários (as), diante das dificuldades 

enfrentadas, só o sentimento tão grandioso como o amor e a implicação amorosa pelo que se 

faz, pode facilitar o métier da profissão. Para eles, o amor e a dedicação devem ser intrínsecos 

à docência, comprovando o que ressalta Tardif (2013, p.130), quando afirma que “uma boa 

parte do trabalho docente é de cunho afetivo e emocional”.  

Então, podemos dizer que a docência se baseia em interações humanas, a partir das 

quais o docente consegue, muitas vezes, perceber e sentir as emoções, alegrias e temores dos 

alunos. De acordo com Tardif (2013), o trabalho docente compreendido dessa forma exige um 

grande investimento do trabalhador, além das capacidades físicas e mentais. O autor lembra 

que nessa atividade as emoções do trabalhador e sua afetividade fazem parte do processo de 

trabalho. Desse modo, confirmamos que, possivelmente, o amor deve estar presente como 

meio impulsor na execução do trabalho docente, ou seja, na docência, como compreendem os 

sujeitos.  

Igualmente, intuímos que a docência é percebida pelos sujeitos como uma profissão de 

cunho social, que precisa constantemente da busca de novos conhecimentos, pesquisa e 
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inovação. Mesmo assim, as justificativas reafirmam que os docentes precisam estar 

amparados pela dedicação e amor pela profissão para atender as necessidades sociais da 

profissão, haja vista a complexa função docente no contexto atual, como esclarecem os 

sujeitos a seguir. 

 

Primeiramente amor, pois é através deste estimulo que tudo vai fluir positivamente, 

tudo que se faz com amor é prazeroso. É importante que o docente tenha consciência 

das suas responsabilidades, pois o mesmo pode morar muito na vida do discente, 

tanto positivamente como negativamente. É através dele que há uma ponte de 

ligação da vida do aluno com os conhecimentos sistematizados. É preciso que o 

docente viva uma constante busca pelos conhecimentos para que, apesar das 

mudanças existentes no tempo, ele possa lidar com o contexto. Para isso é preciso 

dedicação. Dedicação para elaborar planos de aula, dedicação para conhecer o 

aluno, dedicação para entender (S29). 

A primeira palavra é amor, porque é necessário em tudo que se faz [...] dedicação 

porque esta referida profissão exige que estejamos em constantes atualizações, 

sempre reciclando nossos conhecimentos (S33). 

Docência, acima de tudo, é ter amor pela profissão, assim terá gosto em ensinar e 

pôr em prática tudo que você aprender, formando, assim, grandes cidadãos (S17). 

Amor vem a ser primordial, o maior motivo para seguirmos a carreira. Dedicação 

referente a sempre buscar o diferencial ao elaborar um plano de aula, estudar sempre 

[...] (S57). 

Dedicação em buscar novos recursos, saberes, competências para que possam 

contribuir com a aprendizagem e conhecimento dos alunos (S24). 

 

Entendemos, a partir dos extratos, que os partícipes da pesquisa reconhecem a 

necessidade de busca por novos conhecimentos e pesquisa, devido à função social da 

docência e às necessidades formativas do professor para executar sua prática. Como Afirma 

Sacristan (1999), a prática docente manifesta-se através de uma grande diversidade de funções 

que contemplam ensinar, orientar o estudo, ajudar individualmente os alunos, regular as 

relações, preparar materiais, saber avaliar e etc.  

Além disso, concordamos com Ramalho; Nunez; Gauthier (2003), quando esclarecem 

sobre o desenvolvimento profissional docente e ressaltam que a reflexão, o desenvolvimento 

de competências, a pesquisa e os saberes disciplinares e pedagógicos são fundamentais à 

profissionalização do professor. Encontramos uma inclinação a esse pensamento quando 

verificamos a forte presença nos discursos, a busca pelo conhecimento e inovação na prática 

pedagógica. No entanto, percebemos que o amor e a dedicação são como combustíveis para 
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essa procura pela formação e prática docente satisfatória, reflexos da profissionalização da 

profissão.  

A partir dessa discussão sobre o amor e a dedicação na docência, somos levados a 

pensar, também, nas condições históricas estruturadas acerca da constituição da profissão 

docente e sobre o processo de feminização, que, consequentemente, ainda deixa fortes 

resquícios na atualidade. É perceptível, nas falas, que sem esses atributos a atividade docente 

seria impossível. Indubitavelmente, o amor e a dedicação oferecem aos professores respaldo 

para lidar com os desafios, fracassos e diversidade da profissão, ficando, pois, o discurso da 

profissionalização da docência subjugado a esses sentimentos.  

Diante da grande incidência dos termos amor e dedicação, ressaltamos que eles estão 

fortemente arraigados à representação dos sujeitos. De acordo com a teoria, a representação 

social é um guia para ação, ideia fortalecida, também, por Abric (1998), ao estabelecer as 

funções das representações sociais, inferindo sobre o papel de orientar os comportamentos e 

práticas postos à representação social que é estabelecida. Assim:  

 

A representação funciona como um sistema de interpretação da realidade que rege as 

relações dos indivíduos com o seu meio físico e social, ela vai determinar seus 

comportamentos e suas práticas. A representação é um guia para a ação, ela orienta 

as ações e as relações sociais. Ela é um sistema de pré-decodificação da realidade 

porque ela determina um conjunto de antecipações e expectativas (ABRIC, 1998, p. 

28). 

 

Além de comporem o núcleo central da pesquisa, constatamos, nas falas e gestos da 

maioria dos estagiários observados, referências ao carinho, amor e dedicação pela docência, 

diante do alunado, quando realizam atividades ou no contato espontâneo. Percebemos, assim, 

elementos que podem ser guias de conduta destes docentes em formação, revelados através da 

práxis pedagógica no Estagio Supervisionado. Como exemplos, destacamos o uso de 

linguagens orais e corporais suaves, estímulos e incentivos à produção coletiva e individual. 

Também são visíveis nas relações estagiários (as) - alunos (as) a atenção e o cuidado.  

Notamos, portanto, que essas atitudes foram percebidas na atuação de todos (as) 

estagiários (as) observados, independente de estarem agindo em espaços escolares ou não 

escolares, alguns com mais expressividade e outros de forma mais discreta e com menos 

incidência. Quando em espaços não escolares, sem contato direto com o alunado, ficou claro, 
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no discurso e nos posicionamentos durante a observação, a dedicação e admiração para com o 

trabalho que concretizavam, ficando visível toda afeição às atividades realizadas.   

Sobre o educar e o ensinar, os demais elementos do núcleo central nas justificativas 

postas na TALP, os sujeitos ressaltam como atividades inerentes à docência. Assim, a função 

do docente é, eminentemente, ensinar e educar.  Vejamos no bloco de falas que segue: 

 

Ensinar em primeiro lugar, pois é papel do professor [...] (S37) 

Primeiramente o docente tem que ensinar os conteúdos, o seu papel [...] (S41) 

Docência, ao meu ver, é ensinar algo que é importante, de certa forma, para a 

aprendizagem de alguém [...] (S79) 

Primeiro eu escolhi ensinar, pois é o que o professor faz [...] (S81) 

Docência é ensinamento; primeiro temos que ensinar algo a alguém com bastante 

amor e muita responsabilidade (S88). 

Educar é a palavra que mais representa a docência [...] (S113).  

Para ser um bom docente é necessário saber educar e para que isso aconteça exige 

responsabilidade e compromisso com a educação (S120). 

Educar, porque é função principal da docência. Ensinar é a base, cabe ao docente 

esse papel [...] (S9). 

 

Percebemos claramente, na fala dos sujeitos, que ensinar é papel do docente/professor 

e o educar “é a palavra que mais representa a docência” (S113). Complementando essa ideia, 

Roldão (2007) diz que ensinar configura-se como uma especialidade do professor que busca 

fazer aprender algo a alguém, tornando-se um distintivo docente permanente ao longo do 

tempo, embora sofrendo alterações estruturais; é a ação de ensinar. Nessa perspectiva, Tardif 

(2013) declara que o professor é, antes de tudo, alguém que sabe sobre algo e ensina a alguém 

e que, para tanto, atua a partir de diversos saberes que respaldam seu trabalho. Para os 

sujeitos, educar também é uma função do professor, porém não traduz o mesmo significado 

posto ao ensinar. O educar tem o sentido de formação integral do sujeito, como veremos 

melhor adiante; é uma função de formar para vida, ensinando não somente conhecimentos 

científicos, mas valores para que os sujeitos vivam, no coletivo, o educar como formação 

social. Adiante Ilustramos isso com as palavras dos (as) estagiários (as). 
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As justificativas subsequentes ampliam o significado do termo ensinar, acoplando-o à 

ideia de educar para vida, de refletir sobre sua postura didática e metodológica. Entretanto, 

ainda, representam a ideia de ensino como transmissão de conhecimento, do ensinar como 

atividade docente generalizada e imperativa à profissão, mas sem desconsiderar a pesquisa, 

reflexão e a função social do professor em contribuir para formação cidadã dos alunos.  

 

Acredito que para toda ação docente precisa se refletir, tem que haver transmissão 

para, assim, chegar a ensinar algo a alguém (S102). 

Ser docente é educar, pois em sala de aula o professor tem um papel fundamental na 

vida do educando (S109). 

Primeiramente, antes de educar tem que ter responsabilidade no que faz, para poder 

educar, e, segundo, quando educamos nós estamos nos educando (S119). 

[...] ensinar é transmitir conhecimentos (S53). 

Para que se tenha um bom resultado no seu método de ensino é preciso se doar ao 

que se faz, se doar para ensinar e adquirir conhecimento (S11). 

[...] O educar, para isso é necessário a pesquisa, para mediar os conhecimentos, e a 

doação de si próprio, a vontade que tem para que os alunos avancem cada vez (S 

15). 

Amor à docência para que possa ser proveitoso; ensinar coisas boas, educar para o 

mundo, para vida (S21). 

 

Sobre essas justificativas, podemos inferir que os sujeitos consideram a transmissão de 

conhecimento como reflexo do ensinar. Na contemporaneidade, essa ideia de transmissão é 

rechaçada, pois pressupõe um professor como único detentor do conhecimento, remetendo à 

ideia de que os alunos devem ser apenas receptores e não coparticipantes do processo de 

ensino e aprendizagem.  

Para Roldão (2007), o entendimento de ensinar como sinônimo de transmitir um saber 

deixou de ser socialmente útil e profissionalmente distintivo da função em causa, num tempo 

de acesso alargado à informação e de estruturação das sociedades em torno do conhecimento 

enquanto capital global. Nesse sentido, percebemos indícios de que essa percepção sobre o 

ensinar está se modificando, pois, como afirma o sujeito 102, “Acredito que para toda ação 

docente precisa se refletir, tem que haver transmissão para assim chegar a ensinar algo a 

alguém”. De fato, a transmissão precisa de uma reflexão e, nesse caso, não poderíamos 

interpretar a transmissão como algo mecânico, porque, como bem coloca o sujeito 11, “é 
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preciso se doar ao que se faz, se doar para ensinar e adquirir conhecimento”. Então, o uso dos 

termos “transmissão de conhecimento” podem não significar, aqui, um ensino sem reflexão e 

sem pesquisa.  

Mais uma vez, percebemos que um discurso mais conservador de ensino se mistura a 

elementos de uma profissionalização iminente. Contudo, não podemos desconsiderar que os 

sujeitos concordam com a imagem de um ensino no qual a doação e a missão de ensinar 

perpassam a ideia de aprendizagem dos alunos. Assim, percebemos que pode estar sendo mais 

elaborada essa representação sobre o ensinar.  

Diante da imagem “transmissão do conhecimento”, é possível que os sujeitos estejam 

ancorados a uma imagem contemporânea, à sociedade atual, com uma representação sobre o 

ensinar que pode ter sido posto através de suas práticas sociais; um ensinar como transmissão 

de conhecimento, que, hoje, precisa ser mais elaborado diante das especificidades sociais, 

através da reflexão e da pesquisa. Percebemos, também, uma tentativa de tornar familiar o não 

familiar, de “enquadrar a novidade a esquemas antigos, ao já conhecido”. Nesse processo, a 

“naturalização das noções lhe dá valor de realidades concretas, diretamente legíveis e 

utilizáveis na ação sobre o mundo e os outros” (JODELET, 2001, p. 39). Então, pode ser visto 

aqui uma ação de ancoragem e objetivação desses elementos que contemplam o núcleo central 

da representação social do grupo sobre a docência.  

  Fica claro, em outros discursos, que o professor se educa ao educar e que aprende ao 

ensinar, corroborando com a ideia de Freire (2010, p.3), na qual “quem ensinar aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Assim, historicamente vemos duas propostas 

educativas. Inicialmente, tínhamos uma leitura tradicional do professor transmissivo (Roldão, 

2007).  Em seguida, há uma quebra desse paradigma, apresentando a reflexão, a pesquisa e a 

função social do educar e ensinar como necessárias aos aprendentes. Na primeira, vemos o 

ensinar numa perspectiva mais transmissiva, à luz de um conhecimento pragmático e 

ultrapassado. Na segunda, há uma leitura mais dinâmica sobre esse processo, incluindo a 

pesquisa, a reflexão e a função social do professor em gerir conhecimentos que sejam 

pertinentes à formação de um cidadão para coletividade.  Como explica Roldão (2007, p. 95), 

“a função específica de ensinar já não é hoje definível pela simples passagem do saber, não 

por razões ideológicas ou apenas por opções pedagógicas, mas por razões sócio históricas”. 

Isso tudo confirma nossa hipótese, exposta anteriormente, sobre a ancoragem e objetivação 

dessa representação. Então, acontece como um “trabalho de memória, o pensamento 
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constituinte apoia-se sobre o pensamento constituído para enquadrar a novidade a esquemas 

antigos, ao já conhecido ” (JODELET, 2001, p. 39). 

Sobre o educar e o ensinar, percebemos, nas práticas de estágio, posturas que, muitas 

vezes, refletem uma forte preocupação em cumprir o plano de aula de modo literal, como foi 

planejado, sempre concordando com a professora da sala sobre as atividades e as técnicas para 

aplicação, com forte preocupação em cumprir a rotina já estabelecida por ela ou pela 

Pedagoga colaboradora. Mesmo sabendo que essa preocupação pode ser reflexo da tensão do 

momento, inferimos, pelo que vimos, que pode ultrapassar essa margem.  

Outrossim, verificamos atividades dinâmicas, que podem ser resultado de pesquisas 

pelo caráter elaborado e específico aos assuntos abordados. No entanto, essas atividades 

acontecem entrelaçadas a abordagens mecânicas na transposição dos novos conhecimentos, 

observamos isso, principalmente, nas tentativas de incluir materiais lúdicos e concretos na 

dinâmica da sala de aula. Ao mesmo tempo, de forma clássica, encontramos o posicionamento 

dos estagiários através da escrita, que valoriza aspectos gráficos, quando as crianças se 

encontram em processo de alfabetização. Destacamos, pois, muitas atividades de escrita, 

reproduzidas no quadro, com poucas discussões sobre a realização dessas, dentre outras que 

refletem essas posturas, possivelmente, já arraigadas ou pelo sistema de ensino ou pelo 

próprio estagiário na sua trajetória acadêmica, escolar ou social. 

Encontramos, também, assuntos que competem à educação moral dos alunos, com 

uma forte preocupação com as atitudes também fora da escola, no intuito de formar um 

cidadão que participa no meio social, bem como discursos que presam pela boa conduta. 

Diante do exposto sobre o núcleo central da representação social de estagiários sobre a 

docência, podemos inferir que essa representação está ancorada em uma construção histórico-

social acerca da profissão docente, centrada numa “identidade vocacional” herdada pelas 

escolas normais, designada como um tipo de identidade social (VALLE, 2002). Acreditamos 

nisso pelo fato de as justificativas analisadas tenderem a apresentar indícios que remetem à 

necessidade do amor e da dedicação para docência, elementos presentes também em suas 

práticas no campo de estágio. Ou seja, uma “doação de si próprio”, relacionando-se a uma 

aptidão e a um agravamento da generosidade nos aspectos da práxis com a incorporação de 

condutas que remetem ao carinho e atenção pelos alunos e pelo trabalho.  
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Ensinar e educar são processos vistos, então, como essenciais ao trabalho docente e 

nos remetem a entender que o grupo elabora a representação social à luz de um contexto 

histórico, talvez engendrado nas suas práticas escolares que, consequentemente, levam esses 

atributos como elementos primordiais as suas práticas como docente. Contudo, entendem 

algumas necessidades contemporâneas, tais como a pesquisa e a reflexão, como essenciais à 

prática pedagógica do professor na atualidade.  

Nesse caso, percebemos nesses sujeitos uma forte tendência a representar a docência 

como um produto da sua história, que pode estar fortemente relacionado a um habitus, não 

como um conjunto inflexível de regras que orientam o comportamento, mas como um 

princípio gerador de improvisações regradas.  Setton (2002, p. 61) aponta “o conceito de 

habitus como um instrumento conceptual que auxilia pensar a relação, a mediação entre os 

condicionamentos sociais exteriores e a subjetividade dos sujeitos”. Trata-se, então, de um 

conceito fortemente vinculado às trajetórias do passado e que acende princípios formulados 

nas práticas do presente. Desse modo, não podemos esquecer que se caracteriza por ser um 

esquema de pensamento que é plural e dinâmico. Assim, entendemos que essa representação 

social aqui formada pode estar vinculada a um habitus (re)construído socialmente na 

alteridade e vinculado à formação identitária dos partícipes da pesquisa, com base nas suas 

trajetórias histórico-sociais, apresentadas quando traçamos o perfil do grupo.  

Aquecendo essa discussão, trazemos à tona, novamente, as impressões percebidas 

durante o momento de observação da prática desses sujeitos. Muitas vezes, como já 

adiantamos, nos deparamos com práticas tradicionais e instrumentais que ilustram um ensinar 

amparado em técnicas de ensino que priorizam memorização como método de aprendizagem, 

no qual os alunos, passivamente, participam do processo de ensino e de aprendizagem. Essa 

ação fortalece a ideia de que sua representação social sobre docência pode estar diretamente 

relacionada às manifestações escolares das quais participaram quando estudantes, ou à forte 

influência da dinâmica do sistema de ensino atual, que torna o ato de ensinar permeado por 

influências culturais, sociais e pessoais, as quais, num emaranhado de ideias e ideologias, se 

chocam e se complementam para formação de uma representação social sobre docência.  

Não podemos desconsiderar, entretanto, que também encontramos posturas que podem 

refletir resultados de pesquisas sobre atividades a serem aplicadas, visto a dinamicidade com 

que elas acontecem e a sensibilidade em adaptarem-se às necessidades dos sujeitos. No 

entanto, acontecem de forma a mesclar as metodologias mais arraigadas ao tradicionalismo, 
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visto que percebemos que, mesmo os (as) estagiários (as), ao tentarem trazer novidades, 

sempre ficam presos às metodologias pré-estabelecidas pelas professoras para não causar 

impacto durante o pouco tempo de regência.  

Entendemos, assim, que a formação acadêmica, profissional e social se envolve em 

um palco formativo, que é a escola. O docente, ao se deparar com as complexidades inerentes 

ao campo educacional, compostas por um trâmite de objetivos, níveis de ensino, culturas e 

costumes, tentam, da melhor forma possível, resolver os conflitos avivados nas práticas em 

sala de aula, sem deixar as raízes de uma postura já abancada na rotina dos alunos e 

colocando um pouco do que já sabem para melhor gerir o ambiente. Mesmo sendo forte a 

presença de atividades que podem ser frutos de pesquisas e reflexão sobre a prática, as 

metodologias tradicionais e instrumentais ainda existem, fortalecendo as práticas já adotadas 

pelas professoras colaboradoras de estágio.  

Segundo Tardif (2013), o saber dos professores é um saber plural, social e fortemente 

relacionado à pessoa e a identidade dele, formado por uma amalgama de saberes provenientes 

da sua trajetória de vida; história profissional e da relação com os atores sociais. Ele é plural 

por abranger diferentes habilidades e competências necessárias à atuação profissional. É 

social porque é partilhado por um grupo que convive em um mesmo “campo” de formação 

comum, entoado por regras próprias e habitado por sujeitos propensos a mesma situação 

coletiva de trabalho. 

O habitus, nesse contexto, funciona como um sistema de disposições que organizam 

suas práticas diante das complexidades e permite engendrar os pensamentos, ações, gestos e 

percepções de uma cultura que se articula na prática. Logo, “o habitus poderá dar origem a 

uma “personalidade profissional” que se manifesta através de um “saber-ser” e de um “saber-

fazer” pessoais validados pelo trabalho cotidiano” (TARDIF, 2013, p.49). 

Na perspectiva do autor referenciado, o saber do professor está amalgamado na 

interface percebida entre o individual e o social, entre o ator (professor) e a estrutura 

(habitus). Como sujeito que interage em um campo social, o professor, modificando suas 

práticas com o tempo e seu modo de trabalhar, expressa sua subjetividade e participa como 

agente social desse processo.  

Assim posto, a formação inicial torna-se um espaço de construção de referentes 

identitários que se reestrutura pelo acúmulo de novos saberes e outros já existentes, os quais 
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se complementam pela reflexão para atuação em uma nova prática. Intrinsecamente, as 

relações de subjetividade e objetividade estão presentes nas aprendizagens e práticas 

construídas no Estágio Curricular. Fortalecendo essa ideia, Perrenoud (2001) afirma que o 

habitus é a mediação entre os saberes e as situações que provocam ação. Nesse caso, pode ser 

percebido nas práticas dos sujeitos.  

Diante do exposto, evidenciamos o espaço de atuação do Estagiário, onde 

encontramos uma relação híbrida que se estabelece diante das nuances e alteridade desse lugar 

e das aprendizagens construídas ao longo da trajetória de vida desses sujeitos.  

Como resultado da ação dos (as) estagiários (as) nesse espaço, percebemos, a partir da 

TALP, que há fortes indícios de uma representação sobre docência calcada em elementos 

afetivos, arraigados no imaginário de cada um e em vias de integração de elementos da 

profissionalização, ainda de forma bastante sutil. Sendo assim, o próximo passo é confrontar 

esses achados, analisando, no capítulo seguinte, as entrevistas realizadas. 
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CAPITULO 4 - DOCÊNCIA: UM ENTRELAÇAR DE SENTIDOS 

 

No capítulo anterior, evidenciamos os aspectos inerentes ao perfil dos estagiários, 

tratando dos indícios socioeconômicos, culturais e formativos dos sujeitos através das análises 

de algumas variáveis. Além disso, apresentamos e discutimos os elementos presentes no 

núcleo central da representação social de docência, buscando um diálogo com algumas 

impressões sobre a observação in loco realizada no momento da regência no Estágio 

supervisionado. O intuito foi de melhor compreender o caminho que trilhamos para identificar 

a representação social do grupo acerca da docência.  

Neste capítulo, por sua vez, enfatizamos os resultados da análise das seis questões 

abertas da entrevista (Apêndice D) e uma
17

 das questões abertas do questionário (Apêndice 

A), as quais achamos pertinentes para a categorização de docência, principalmente por 

revelarem traços inerentes aos elementos simbólicos que permeiam a representação social do 

grupo sobre o objeto de estudo. Para uma melhor compreensão e detalhamento sobre a 

escolha do curso e os sentidos atribuídos à docência pelos estagiários, optamos por analisar 

esses dois instrumentos metodológicos separadamente.  

Com interesse em acessar o conteúdo representacional sobre docência e alertar 

acerca dos sentidos atribuídos à profissão pelos estagiários (as), adotamos a análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011). Neste sentido, cabe reforçar que estivemos atentos aos princípios 

e critérios de categorização propostos pela autora. 

 

Os critérios de categorização podem ser semântico (categorias temáticas: por 

exemplo, todos os temas que significam a ansiedade ficam agrupados na categoria 

ansiedade, enquanto que os que significam a descontração ficam agrupados sobre o 

título conceitual “descontração”), sintático (os verbos e os adjetivos), léxico 

(classificação das palavras segundo o seu sentido, com emparelhamento dos 

sinônimos e dos sentidos próximos) e expressivo (por exemplo, categorias que 

classificam as diversas perturbações da linguagem) (BARDIN, 2011, p. 147). 

 

Diante desses princípios, buscamos atender aos critérios de categorização semântica. 

Logo, nos orientamos pelas etapas propostas por BARDIN (2011), que contempla o 

                                                           
17

 Motivo da escolha do curso de Pedagogia? 
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inventário e a classificação. Assim, isolamos os elementos por temáticas e depois os 

separamos de acordo com as mensagens. Posteriormente, atribuímos categorias de acordo 

com o procedimento por “acervo”, resultado da classificação progressiva dos elementos. 

Como orienta a autora, só definimos a categoria no final da análise.  

Nessa etapa, as respostas dos sujeitos foram tratadas através de uma pré análise do 

material, levantando as primeiras suposições sobre o assunto. Posteriormente, através da 

exploração do material, fizemos uma investigação de forma mais aprofundada, agrupando as 

temáticas em categorias para, consequentemente, tratarmos os dados de forma mais específica 

e contextualizada com a teoria em pauta e a fala dos (as) estagiários (as). Para preservar a 

identidade desses sujeitos, usamos nomes fictícios
18

, quando necessária a exposição das falas 

provenientes da entrevista, e números, designando os estagiários (as) que responderam o 

questionário.  

Destacamos que um fator determinante para nossa análise foi o olhar sensível às 

respostas dos estagiários no processo de categorização, pois, de acordo com Bardin (2011), o 

primeiro objetivo desse método é fornecer, por condensação, uma representação simplificada 

dos dados brutos, visto que a categorização não introduz desvios no material, mas dá a 

conhecer índices invisíveis. Com isso, ficamos atentos às mensagens que revelam algo sobre 

o nosso conceito chave e critério de seleção: “o desvelar docente”.  

As questões que orientaram a busca dos temas e categorização foram: Quais motivos 

de escolha do curso de Pedagogia?  O que é docência para os (as) estagiários (as)?  Dessa 

maneira, procuramos, nas mensagens, apontamentos explícitos e implícitos pertinentes às 

dimensões da representação em pauta, através da questão central de análise de cada ponto 

supracitado. Resolvemos, então, dividir este capítulo em dois momentos, pois achamos 

importante analisar separadamente dados sobre a escolha da profissão. Além disso, 

entendemos que essa análise detalhada e específica é a melhor forma de encontrarmos as 

imagens representacionais do grupo sobre docência. Portanto, com a posterior análise das 

mensagens da entrevista que alimentam a discussão tecida até o momento, podemos responder 

à problemática posta nesta investigação. 

                                                           
18

 Escolhemos nome de minerais preciosos para identificação dos sujeitos por significar, para o momento, 

verdadeiras riquezas para efetivação desta pesquisa. Nesse sentido, consideramos todas com o mesmo valor 

simbólico e representativo. 
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O caminho metodológico traçado possibilitou estudar o fenômeno da representação 

social indissociado do lugar e da relação do sujeito com o mundo e com o objeto, incluindo a 

forma como se comunica e age diante da dinâmica das relações existenciais, que o faz 

representar a realidade numa dinâmica simbólica de interpretação. A esse respeito, Jodelet 

(2001) afirma que, para o estudo desse saber prático que liga o sujeito ao objeto, precisamos 

compreender sobre “quem sabe e de onde sabe” Nesse sentido, é conveniente explorarmos 

sobre os significados que os estagiários dão ao curso, às disciplinas, à profissão, à prática 

docente, para, enfim, compreendermos sobre a docência. Destarte, esse capítulo explicita os 

sentidos atribuídos pelos estagiários ao ser e ao fazer docente numa bricolagem de ideias que 

traçam aspectos inerentes às condições de produção e circulação das representações sociais.  

De acordo com Mesquita e Almeida (2009), detectar e compreender elementos 

comuns do conhecimento produzido socialmente, envolvendo relações entre o social e o 

individual, são aspectos importantes em pesquisas que respaldam sobre as representações 

sociais. Desse modo, trilhamos esse caminho de análise sobre os aspectos que permeiam a 

construção pelos estagiários da representação social de docência no sentido de perceber os 

movimentos, os sentidos, a dinâmica de construção do real pelos sujeitos. Assim posto, o 

modo como pensam e interpretam o cotidiano e o objeto representado é fator emergente nesta 

pesquisa. 

 

4.1 OS MOTIVOS DA ESCOLHA DO CURSO DE PEDAGOGIA – ANÁLISE DO 

QUESTIONÁRIO 

 

A escolha da profissão sempre é algo desafiador, por vezes, conflituoso. Diversas 

variáveis se cruzam na estratégica necessidade social, política ou econômica do sujeito de se 

posicionar na escolha profissional, num diálogo entre disposições subjetivas e investimentos 

objetivos. Sobretudo, concordamos que as escolhas são moldadas pelas estruturas sociais, as 

quais têm um papel expressivo nas práticas que, por conseguinte, alimentarão aspectos 

identitários dos agentes sociais. Desse modo, como afirma Duran (2010), ter nascido em um 

determinado momento histórico e num certo ambiente sociocultural, definido por elementos 

estruturais específicos, sejam de ordem econômica, política ou educacional, pode influenciar 

decisões quanto ao itinerário profissional.  
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Entendemos, então, que as bases sociais e econômicas do grupo podem influenciar na 

escolha profissional através de organizações de estratégias que tracem um caminho que 

melhor responda a sua necessidade e expectativa profissional. Para Bourdieu (2004a), as 

estratégias se configuram como o produto de um programa inconsciente, sem fazer dela o 

produto de um cálculo consciente e racional. Para o autor, essas estratégias se configuram 

como “senso prático como sentido do jogo, de um jogo social particular, historicamente 

definido, que se adquire desde a infância, participando das atividades sociais [...]” 

(BOURDIEU, 2004a, p.81). Corroborando com essa ideia, trazemos Pereira e Andrade 

(2009), os quais ressaltam que: 

 

Define-se o exercício profissional como ação baseada em estratégias orientadas por 

objetivos, que pressupõem conhecimentos incorporados por meios garantidos e 

institucionalmente legitimados, e, além disso, como ação orientada por uma ética 

capaz de regular os padrões de comportamento quando do exercício das atividades 

profissionais (PEREIRA; ANDRADE, 2009, p. 629). 

 

De acordo com a pesquisa realizada por Pereira; Andrade (2009), a inclinação pela 

escolha da profissão é permeada por interesses invisíveis próprios das transações de familiares 

que tendem a coagir a escolha pela opção profissional, ou pelos interesses de uma realização 

cognitiva que, muitas vezes, se enquadram em ocupações por características distintivas e 

especificidade intelectual (advogados, arquitetos, médicos, dentre outros). Por sua vez, os 

indivíduos inclinados a papéis profissionais difusos são os que apresentam interesse na 

“realização moral”. Neste caso, a motivação decorre de uma orientação descrita como “social 

e humana”. Esses profissionais primam, pois, pela necessidade de ajudar aos outros, mudar a 

sociedade, melhorar a vida das pessoas, cuidar de crianças e idosos, possuir uma missão etc. 

(políticos, educadores, assistentes sociais, sacerdotes, missionários, entre outros). Ressaltam 

os autores que essa estatística é comprovada principalmente com professores da educação 

infantil, sendo os professores do ensino superior propensos a uma inclinação cognitiva.  

Desse modo, confirmamos uma alusão aos aspectos sócio históricos, recorrentes a 

períodos passados, onde o professor da educação infantil deveria ter um ethos sacerdotal 

docente, ou seja, indícios de uma identidade vocacional. A escolha pelo magistério infantil, 

atualmente, de acordo com nossos pesquisados, apresenta traços ainda marcantes dessa época, 

pois se adequa à necessidade do cuidar, amar e se doar à profissão. Tais atributos foram 

fortemente defendidos pelos sujeitos desta pesquisa no capítulo anterior, através da 
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explanação sobre o possível núcleo central da representação social dos estagiários que cursam 

Pedagogia sobre docência e confirmados na postura como professor em formação durante a 

regência no período de estágio.  

Apresentamos, portanto, dados dos questionários que revelam aspectos relevantes 

sobre a motivação para escolha do curso, os quais confirmam o exposto por Bourdieu (2004a) 

e Pereira; Andrade (2009) acerca das inclinações e justificativas da carreira profissional. Ao 

todo, 33 respostas passaram pelas etapas de isolar os elementos (inventário) e de organizar as 

mensagens/respostas dos estagiários por categorias temáticas (classificação) (BARDIN, 

2011). Assim, os dados foram submetidos a uma categorização temática, nos direcionando às 

características das mensagens, seu valor informacional, os argumentos e as ideias nelas 

expressos. Nessa discussão que se inicia a partir de agora, a fala dos estagiários, identificados 

pela letra E, seguida da numeração corresponde a sua posição em nossa lista, dão voz e 

sentido a essas categorias, de acordo com a necessidade de exposição e diálogo.  

Ao analisarmos os dados, percebemos que a escolha do curso se deu em meio à 

identificação pela prática pedagógica e pelas interfaces da educação, permeadas pela aptidão 

para exercer a profissão como um dom. Isso indica que são fortes os traços de uma inclinação 

a aspectos vocacionais para a escolha do curso. Assim, identificamos nossa primeira 

categoria: a escolha por vocação. Além disso, percebemos que muitas das escolhas refletem 

os conselhos dos pais, parentes ou amigos. Então, a segunda categoria foi estabelecida: a 

escolha por recomendação. A última corresponde à necessidade para cursar um nível 

superior e a conveniência das áreas de conhecimento que contemplam o curso para sua 

atuação profissional atual. Nesse caso, a categorizamos como a escolha por conveniência. É 

importante destacar que esses resultados se assemelham a pesquisas já realizadas com 

professores formados e professores em formação (LIRA, 2006; CAMPOS, 2008; DANTAS, 

2011).  

A escolha por vocação é um aspecto muito forte nas respostas dos estagiários. Em sua 

maioria, são exaltados atributos que proclamam a identificação com o curso principalmente 

devido ao amor pela educação e pelas crianças, bem como pela confirmação de uma escolha 

tecida ao longo da vida. Com isso, as respostas que correspondem a essa categoria estão 

fundadas em um desejo e no prazer em atuar como professor. Destacamos, pois, as seguintes 

falas: “Sempre me identifiquei com a docência, sempre!!! (E2); “A docência pra mim sempre 

foi um sonho, porque desde criança que sonho em ser professora” (E5); “Sonho de ser 
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professora” (E12); “Escolhi o curso porque sempre fui apaixonada pela educação, é algo que 

me traz prazer de lutar pelo futuro do nosso” (E16); “Gostar de ensinar e por uma necessidade 

minha desde infância de contribuir com o ser” (E29); “Acho uma profissão linda, e gosto 

bastante de criança” (E13); “Por vocação...” (E25); “Me identifico com a educação, 

principalmente com crianças” (E22); “Identificação com o curso” (E23); “O curso de 

Pedagogia é apaixonante, me identifico com o curso” (E30); “Me identifico, gosto de 

trabalhar com crianças” (E33). 

Diante do exposto, percebemos que as respostas reforçam os traços vocacionais aqui 

defendidos. Maiormente, lembramos sobre aspectos traçados no perfil dos sujeitos, no 

capítulo anterior, os quais demonstram o grande número de estagiários que tinham o curso de 

Pedagogia como primeira opção ao prestar o primeiro vestibular/ENEM. Isso pode confirmar 

a intenção do curso ligada a uma possível vocação, na visão dos sujeitos.  

Nessa mesma categoria estabelecida como vocacional, encontramos respostas que 

reforçam a ideia de dom com traços de ambiguidade, defendida por Bourdieu (2001). Sobre 

isso, destacamos as respostas que justificam essa hipótese, tais como: “Vocação e por ser fácil 

acesso em relação ao curso de direito” (E21); “Por que gosto de crianças e facilidade de 

ingressar na universidade” (E28).  

Como se pode ver, há uma dupla resposta que se enquadrada nessa categoria, fazendo 

emergir discussões sobre a compreensão acerca da ambiguidade do dom, traço forte da 

vocação. Essa escolha reflete uma imagem da docência como predestinação, ou seja, as 

disposições que os estagiários acreditam ter são pré-estabelecidas pela necessidade de se 

enquadrarem em um campo de disputa que é resultado da “estrutura das relações objetivas 

entre os agentes que determinam o que eles podem ou não podem fazer” (BOURDIEU, 

2004b, p. 23). Assim, as posições que os agentes ocupam nessa estrutura determinam e/ou 

orientam suas tomadas de decisões. Consequentemente, com a escolha da profissão, essa 

variante também é percebida, trazendo para essa discussão elementos do núcleo central da 

representação de docência explícitos nessa pesquisa, o amor e a dedicação, como atributos 

necessários ao exercício docente. Assim, colocamos em pauta, também, a essência da prática 

docente como reflexo de uma predisposição inata e regada pelo amor e dedicação.   

Sobre isso, concordamos com Tardif e Lessard (2013), quando explica que é 

necessário parar de considerar o ensino como totalmente singular, inefável, dependente do 

talento ou dom pessoal, acreditando numa nova perspectiva, numa forma abrangente das 
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atividades que objetivam a produção de um resultado qualquer. No entanto, o autor explica 

que não basta abrir a boca para saber ensinar, como um passe de mágica, pelo contrário, este 

ato é algo que deve estar associado a um conjunto de disposições técnicas sobre o ofício, 

saberes que auxiliam a prática.  Desse modo, devemos também entender que a escolha da 

profissão e a ideia distorcida e ambígua sobre o dom (BOURDIEU, 2001) podem ser 

características marcantes para a compreensão da representação social que procuramos. 

A segunda categoria, a escolha por recomendação, nos fez perceber o forte indício 

de incentivo por parte da família para o ingresso no curso, principalmente por parte dos pais. 

Esse resultado proclama para a corrente de pensamento defendida por Nogueira; Nogueira 

(2009), o qual explica, baseando-se nas ideias de Bourdieu, que o conhecimento sobre a 

escolha da profissão, no que se refere à qualidade acadêmica, o prestígio social e o retorno 

financeiro, “é fundamental para que os pais formulem estratégias de forma a orientar, de 

modo o mais eficaz possível, a trajetória dos filhos, sobretudo nos momentos de decisões 

cruciais como a escolha do curso superior” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p.53). Essa 

perspectiva pode ser considerada, pois, de acordo com os traços socioeconômicos encontrados 

no capítulo anterior, a baixa escolaridade dos pais dos (as) estagiários (as) pode refletir uma 

perspectiva de vida acadêmica nesses moldes. Logo, no intuito de permitir aos filhos uma 

vida melhor, diante de todas as limitações financeiras da família, alimentam no curso essa 

possibilidade de capital cultural que, posteriormente, será transformado em capital 

econômico, como defende Bourdieu (2013a).  

Então, a escolha do curso pode sim refletir o patamar socioeconômico do grupo e suas 

perspectivas de melhoria e estratégia de ascensão social. Confirmamos essa hipótese com os 

seguintes trechos reproduzidos pelos estagiários: “Conselho dos pais” (E6); “Maiores 

oportunidades de trabalho, iniciativas de pessoas próximas” (E9); “Através de uma colega que 

havia terminado o curso e que dizia apaixonada pelo mesmo” (E11); “Por influência da mãe” 

(E16); “Por me identificar com as crianças, realização do sonho da minha mãe” (E19); 

“Escolhi por que é uma profissão muito bonita e é um sonho da minha mãe” (E31); 

“[...]iniciativas de pessoas próximas” (E7); “Já tinha ouvido falar e gostei das áreas que o 

curso abrange” (E18). 

Percebemos que a mãe é apontada como um dos elementos que mais influenciou a 

escolha do curso. Anteriormente, expomos que a mãe, estatisticamente, é a genitora com 

maior escolaridade, comparada aos pais, principalmente no que se refere a ter ensino superior. 
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Então, esse resultado pode estar ligado a uma estratégia para que os filhos tenham uma 

ascensão social, como já mencionado, visto que os familiares podem acreditar que a profissão 

docente “[...] se figura entre as carreiras valorizadas socialmente porque combina um certo 

status profissional com instabilidade de emprego [...]” (VALLE, 2006, p.181). No entanto, 

atualmente, esse quadro de valorização encontra-se destorcido pela desvalorização que assola 

a profissão. Mas, como ressalta o mesmo autor (2006), essa escolha pode servir de trampolim 

para algumas funções administrativas e isso pode ser considerado. Não desconsideramos, 

também, que essa estimulação, principalmente da mãe, pode ser reflexo de uma necessidade 

pessoal que se estende a (o) filha (o) como uma herança familiar que teria maior impacto na 

definição do destino escolar dos filhos (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009).  

Uma terceira categoria, escolha por conveniência, ainda foi estabelecida, pois as 

respostas circundam a necessidade de ingressar no curso por ser mais oportuno as suas 

predisposições de identificação e por ser porta aberta a um aperfeiçoamento para uma atual ou 

futura atuação profissional, ou até mesmo para contribuir com as necessidades laborais do 

momento e por serem favoráveis às oportunidades de trabalho. Vejamos as respostas: 

“Sempre gostei de trabalhar com crianças e o curso me dar essa oportunidade” (E3); “[...] é 

importante para o meu trabalho” (E4); “Maiores oportunidades de trabalho [...]” (E9); “A 

partir da observação do processo de aprendizagem da minha filha” (E14); “Necessidade de 

cursar um nível superior” (E17); “Por que quero adquirir conhecimento na área pedagógica e 

contribuir com a educação” (E20); “Por já ter experiência com ensino religioso na igreja, com 

criança” (E24); “Por trabalhar na área” (E25); “Porque na cidade de Mossoró não tem o curso 

de Psicologia, escolhi Pedagogia para depois fazer especialização em Psicopedagogia” (E32). 

Deduzimos, então, que a escolha do curso foi, de certa forma, algo que se assemelha 

aos objetivos dos cursistas. Sobretudo, entendemos que a estrutura social na qual o sujeito se 

encontra se encarrega de sustentar suas escolhas, enquanto a subjetividade do sujeito está 

sendo algo socialmente estruturado. Assim, essas estruturas interiorizadas e esse sistema de 

disposições que estão sendo pré-estabelecidos pelos sujeitos, através das suas experiências, 

estruturariam internamente sua subjetividade.  

Com essa análise, entendemos que o habitus pode contribuir para a escolha do curso. 

Confirmamos essas disposições, principalmente, quando os sujeitos ressaltam frases do tipo: 

“Por já ter experiência com ensino religioso na igreja com criança”; “Por trabalhar na área”; 

“é importante para o meu trabalho”. Nesses casos, verificamos fortes indícios que confirmam 
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que os sujeitos possuem um “habitus que ajusta as chances objetivas e as motivações 

subjetivas, ele dá a ilusão das escolhas nas práticas e representações, no passo que o indivíduo 

apenas mobiliza o habitus que o modelou” (BONNEWITZ, 2003, p.83). Igualmente, 

observamos que “o habitus se reestrutura segundo a trajetória social percorrida pelo agente, 

isto é, pela experiência vivida” (BONNEWITZ, 2003, p.85). Nesse sentido, confirmamos que 

a escolha pelo curso se torna conveniente as suas necessidades e dimensões objetivas e/ou 

subjetivas no mundo social. Então, o habitus está sendo elo articulador de suas escolhas e, 

nesse contexto, permite conhecer o jogo da vida social e nele jogar, pois os sujeitos sentem a 

necessidade de conhecer o campo de atuação para adquirirem conhecimentos específicos e, 

assim, entrarem na disputa simbólica pelo seu espaço.  

Por outro lado, a necessidade de possuir um diploma se torna, também, imperativo, 

pois, como capital cultural institucionalizado, como afirma Bourdieu (2013a), em forma de 

diploma, aplica-se como uma certidão de competência cultural que permite reconhecimento 

institucional, que pode ser convertido em capital econômico, garantindo, assim, um valor em 

dinheiro sobre o seu trabalho, dando sentido ao investimento escolar.  

Como bem ressalta Valle (2006), as escolhas profissionais não são simplesmente fruto 

de uma decisão consciente realizada por um sujeito racional, mas de uma operação, 

frequentemente obscura, de um senso prático da posição no campo, orientada pela estrutura 

interiorizada que produziu toda a história anterior e que ainda conduz o presente. Sendo 

assim, esse resultado para escolha da profissão reflete uma decisão dos sujeitos baseando-se 

nas regras do jogo, ao qual estão inseridos em sociedade (campo social), e no senso prático 

que engendra suas práticas, produzindo suas ações e mediando suas escolhas (o habitus) e 

uma força necessária ao enquadramento no campo (o capital).  

Este estudo, de fato, corrobora com Valle (2006, p. 180), pois confirma que “a escolha 

ocupacional deriva não somente da posição social dos pais, ligada, portanto, à atividade que 

exercem, mas está igualmente vinculada à sua posição sociocultural ou aos seus níveis de 

escolarização”. Nesse caso, quando traçamos o perfil do grupo comprovamos uma baixa 

escolaridade dos pais. Além disso, verificamos uma forte incidência de parentes dos (as) 

estagiários (as) que atuam ou atuaram como docente. Ademais, a posição socioeconômica 

caracterizadora do grupo pode ser considerada como de classe intermediária, devido seu 

acúmulo de capital econômico. Dizemos isso não desconsiderando o curso ou desvalorizando 
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a profissão, mas pela imagem social que este carrega, conforme visto em estudos de Valle 

(2006).  

Essas dimensões vão ao encontro do fio condutor desta pesquisa, que apresenta, no 

primeiro capítulo, a construção histórica da profissão docente, o surgimento do curso de 

Pedagogia e as novas interfaces dessa profissão no contexto atual, onde imperam os aspectos 

legais como as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia (2006). Nesse 

caminho de compreensão da profissão docente, encontramos muitos determinantes que 

configuram os moldes de ser e de fazer a prática educativa no âmbito atual.  

No segundo capítulo, trilhamos o caminho teórico metodológico que fortalece e 

estrutura nossa pesquisa, apresentando a Teoria das Representações Sociais, a Teoria do 

Núcleo Central, o lócus e os sujeitos utilizados.  

No terceiro capítulo, apresentamos e discutimos o perfil dos (as) estagiários (as), tendo 

como pressuposto a origem social, econômica, formativa e cultural que compreendem os 

indícios do estilo de vida do grupo, numa tentativa de entender sobre a complexidade da 

trajetória social que os sujeitos estão envolvidos, bem como a estrutura de uma representação 

revelada pelo núcleo central encontrado e as impressões que emergem diante da prática dos 

sujeitos da pesquisa na regência no estágio supervisionado.  

Neste capítulo, por sua vez, continuamos apresentando aspectos que dão forma à 

representação, acessando esse conteúdo simbólico e representacional através das informações 

do questionário e entrevista, que nos revelam os caminhos construtivos para a escolha da 

profissão e ainda sobre como representam a docência.  

Com vistas a confirmar e demonstrar mais indícios que revelem as representações dos 

sujeitos pesquisados, apresentamos, na sequência, a análise das entrevistas, discorrendo sobre 

a escolha do curso. Na segunda seção, expomos os sentidos que os (as) estagiários (as) 

atribuem à docência, elencando aspectos que contribuíram para desvelar indícios estruturais 

da representação social que buscamos, tendo como questão central: o que é docência? 

Discutimos ainda, esse conteúdo representacional articulado com a noção de habitus e 

identidade, quando possível, no intuito de demonstrar e fortalecer as discussões recorrentes 

nessa investigação que apontam a docência e o ser docente como resultados das regularidades 

sociais, da trajetória de vida, uma vez que esse processo contribui para acender traços 
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identitários do grupo, principalmente no âmbito acadêmico e formativo que articula teoria e 

prática.  

 

4.2 CONTEÚDO REPRESENTACIONAL SOBRE DOCÊNCIA: ANÁLISE DAS 

ENTREVISTAS  

 

Quando nos debruçamos sobre o núcleo central da representação social de docência, 

percebemos, de forma significativa, que o ensinar e o educar aparecem como elementos que 

engendram a docência para o grupo. Nesse sentido, os sujeitos enquadram à prática, ao 

trabalho, ao ser e ao fazer docente, atribuições técnico-operacionais ligadas ao ensinar, 

primordiais, segundo eles, à profissão docente. Portanto, percebemos que os (as) estagiários 

(as) têm uma forte imagem relacional de docência com o ensinar e o educar, sendo 

considerados elementos primordiais à atividade profissional. Como palavra que representa a 

profissão, o ensinar é a atividade de referência para profissão docente. 

Diante desse quadro e baseados nas reflexões tecidas ao longo da pesquisa, 

percebemos, também, a partir da análise das entrevistas, que essa imagem se fortalece. Alguns 

predicados como “o trabalho na sala de aula”, “as técnicas de atuação”, “o conhecimento”, “a 

teoria” e “os fundamentos necessários ao ensinar”, são, pois, fortes indicativos de que a 

docência, para o grupo, é guiada e estruturada por esses imperativos profissionais que 

estruturam o ensino. Nessa direção, criamos a dimensão técnico operacional, classificando os 

sentidos atribuídos pelos sujeitos no que se refere à docência. 

 

4.2.1 Dimensão técnico-operacional  

 

De acordo com a precisão nas falas, percebemos que os sujeitos, ao se referirem à 

docência, entendem a profissão como o trabalho do professor na sala de aula, tendo como 

característica marcante o ensinar. Eles expressam, de forma clássica, a sua compreensão de 

docência como atividade específica da sala de aula. Sobre isso, destacamos as colocações 

abaixo. 
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O que eu entendo por docência é isso, ser professor mesmo [...] ele que está lá, que 

ensina que está na sala de aula, independente de ser infantil ou qualquer nível de 

escolaridade, é professor (Esmeralda). 

 Docência, para mim, eu acho que é ser professor, ser preparado para atuar na sala de 

aula, estar ali com o perfil de ser professor mesmo! Estar preparado para isso [...] ser 

docente e ser professor não há diferença. Você está ali para ser docente, você está ali 

para ensinar. Ensinar outros conhecimentos, é ser professor (Jade). 

Docência em si, acho que seria o ato de ensinar, alguma coisa relacionada a isso [...] 

docência seria mais relacionada à sala de aula, o trabalho na sala de aula (Brilhante). 

Eu entendo que é a arte de lecionar [...] docência para mim é a arte de educar, para 

ser mais exata (Pérola). 

 

De acordo com essas declarações, sentimos que os (as) estagiários (as) entendem a 

docência como uma forma peculiar do trabalho na sala de aula, tendo como eixo o ensinar. 

Nesse caso, constatamos que, nesse momento, ainda é limitada a visão desses sujeitos para 

perceber que o termo docência pode significar mais, no que se refere à atividade laboral, 

assim como está estabelecido nas Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia (2006), que 

contempla atividades que compreendem a organização e participação nos processos de gestão 

de sistemas e instituições de ensino.  

Sabemos que a docência, nos moldes atuais, com múltiplas nuances e atividades 

multifacetadas, não pode ser compreendida, em sua plenitude, tão somente como ato de 

ensinar. Entendemos, então, que a docência não está só na sala de aula, mas perpassa também 

as atividades inerentes a esse espaço. Cada vez mais, o docente assume outras atividades 

como ser membro de sindicatos, desenvolver a gestão pedagógica, elaborar projetos inerentes 

ao contexto escolar, dentre outras atividades que são fundantes à profissão. Com isso, 

entender a docência como ato de ensinar torna-se muito restrito e, se quisermos compreender 

a natureza da atividade docente, teremos que romper mais esse paradigma.  

A dimensão aqui tratada expressa, ainda, a ideia de que a docência é a aplicação das 

teorias aprendidas durante o curso. Para os (as) estagiários (as), as discussões e reflexões, em 

sua maioria, durante as práticas disciplinares, fortalecem a necessidade de uma docência para 

sala de aula. Assim, pois, afirmam dois sujeitos:  
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As disciplinas são boas, dão subsídios para você atuar na sala de aula [...] os ensinos 

levam você ao fazer, pois vão auxiliar como você trabalhar tal disciplina na sala de 

aula (Esmeralda);  

Disciplinas teóricas, como Estrutura e Funcionamento do Ensino e Profissão 

Docente [...] são disciplinas teóricas que têm importância muito grande para o meu 

fazer docente. Eu não posso chegar lá só com a prática, tenho que chegar com 

fundamentação (Diamante).  

 

Conforme foi dito, a docência é compreendida como uma atividade que necessita da 

teoria como alicerce para as ações na prática pedagógica. Para o grupo, ser docente é, 

necessariamente, ter dedicação exclusiva às disciplinas acadêmicas. Mesmo que pontuem 

algumas que consideram mais importantes, fica claro a necessidade de todas essas disciplinas 

para a construção do perfil profissional, ou seja, elas têm um papel significativo na 

representação que constroem sobre docência. Para os estagiários, através das aprendizagens 

oriundas dos componentes curriculares é possível fortalecer e engendrar o processo de 

construção profissional. Além disso, as discussões e reflexões proporcionadas pelos 

professores formadores provocam e estimulam uma necessidade de busca pela teoria para o 

exercício da docência, é o que diz Diamante: “aqui eu vejo uma preocupação dos professores 

em repassar a teoria, em instigar a apreensão das mesmas”. Nesse caso, é comprovado o 

estímulo dos professores formadores sobre a formação teórica como indispensável à prática. 

Confirmamos, então, que é perceptível no currículo da Universidade a necessidade de relação 

teoria- prática para fortalecimento dos saberes e fazeres nos contextos plurais dos espaços de 

atuação do professor, ficando compreensível pelos alunos que as práticas são iluminadas pela 

teoria.  

  A docência é entendida, então, como o exercício específico do professor no âmbito 

da sala de aula enquanto a teoria é conhecimento necessário para a prática pedagógica. Para 

os estagiários de Pedagogia, o curso, mesmo com algumas limitações, dá esse suporte teórico 

que irá ser aplicado quando chegar o momento da atuação. Nesse âmbito, o estágio é colocado 

como fundamental e indispensável, bem como lugar de aplicar as teorias, de vivenciar a 

docência, de refletir sobre a prática, pois, “não dar pra ser docente, não dar pra se formar sem 

o estágio, assim como não dar pra se formar sem teoria, não tem como se dissociar” 

(Diamante). De acordo com os entrevistados, “O estágio contribuiu muito para minha 

formação como docente” (Esmeralda), “lá vivenciei a prática, apliquei as teorias que foram 

adquiridas no decorrer do curso” (Ametista).  
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Portanto, percebemos que emerge no grupo uma valorização do estágio para sua 

formação. Dessa forma, podemos pensar que as aprendizagens traçadas durante as práticas 

nessa disciplina podem ser ponto chave para formar uma imagem sobre a docência. Além 

disso, os sujeitos concordam que as disciplinas favorecem o desenvolvimento de técnicas de 

atuação necessárias à docência. Para eles, a docência se configura pelas metodologias traçadas 

para atuação “nas disciplinas Profissão Docente e Literatura e Infância desenvolvemos 

bastantes oficinas e também a disciplina Formação do Professor Literário [...] foram 

disciplinas que deram pra absorver bastante e desenvolver técnicas de atuação” (Brilhante). 

Aqui, notamos uma necessidade não só teórica, mas prática, de contextualização das 

aprendizagens.  

Diante dessas explanações sobre o ensinar e o saber teórico proposto pelo curso, que 

proporciona aos formandos um contato com as interfaces da docência no espaço acadêmico, 

tanto na sala de aula quanto por meio do Estágio Supervisionado curricular, compreendemos 

que esse conhecimento teórico pode propiciar, como ressalta Silva (2011, p. 351-352) 

“memorização de noções, de conceitos, de reprodução de ideias, de estabelecimento de 

relações, de criação de analogias e de seu reconhecimento no corpo teórico que manuseia, 

etc”. Ademais, enfatiza que esses momentos de diálogos teórico-prático, vivenciados nos 

espaços da sala de aula, na formação inicial, são essenciais, posto que “a prática docente na 

sala de aula é constituída pelo ensino de conteúdos teóricos e metodológicos, por meio de 

procedimentos didáticos a serem apreendidos pelas alunas e alunos para serem colocados em 

prática quando da futura docência” (SILVA, 2011, p. 352).  

Assim, percebemos, claramente, que nas vivências práticas possibilitadas pelas 

atividades curriculares muitas reflexões foram tecidas sobre o ensinar, principalmente no 

momento de efetivação das atividades propostas pelas disciplinas de Estágio Supervisionado, 

é o que aponta as seguintes falas: “o estágio me proporcionou isso, viver um pouco da 

realidade do cotidiano docente e saber em algumas situações como me sair bem” (Esmeralda). 

“O estágio é o laboratório onde eu vou experimentar os meus conhecimentos, se eu adquirir 

os conhecimentos necessários” (Ametista). Então, é notório que os estudantes depositam no 

estágio a responsabilidade do fazer e do ser docente, momento de colocar em prática a teoria, 

de ressignificar os saberes e fazeres em construção.  

Percebendo esse destaque dado pelos estudantes ao Estágio, é importante ressaltar 

que, mesmo sendo momento de docência, as práticas de Estágio Supervisionado devem ser 
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compreendidas como momento de formação e, assim, o licenciando continua estudante e não 

profissional. Nesse sentido, realiza reflexões diante do contexto profissional de atuação. Sobre 

essa perspectiva, encontramos ressalvas de sujeitos que identificaram, igualmente, as 

demandas desse processo. 

 

Eu tinha uma visão que o estágio era o momento da prática, eu iria para lá aplicar 

aquilo que eu tinha visto na faculdade e desde que iniciou a disciplina as professoras 

fizeram discussões e comecei a ver o estágio com outro olhar, que não era no estágio 

que eu iria aplicar o que eu vi aqui, mas sim aprender no estágio (Esmeralda).  

 

 Nessa linha de raciocínio que aqui se fortalece, Silva (2011) explicita que esse 

exercício prático da docência pode ser permeado pelo habitus estudantil, que será estruturado 

na prática de seu ofício enquanto professor/estudante. Ou seja, pode ser visto tanto nas 

práticas de estágio quanto nos debates sobre a teoria. Isso o tornará diferente de quando 

realmente for atuar como docente formado. Nesse sentido, entendemos que o significado dado 

à teoria para compreensão da docência pode se refletir no posicionamento prático do professor 

em formação. 

 

[...] se o habitus é uma objetivação da interiorização, neste caso, de saberes teóricos 

aprendidos na universidade, então, a ideia de que a prática docente constitui um 

habitus professoral ganha mais força. O que significa que quando os alunos dos 

cursos de formação de professores estão realizando sua formação inicial nas 

universidades eles podem apenas desenvolver o habitus estudantil e não o habitus 

professoral (SILVA, 2011, p 254).  

 

Para Silva (2005), diferente do habitus estudantil, o habitus professoral só será 

desenvolvido na atuação profissional como docente, pois é considerado como um conjunto de 

elementos que estrutura a epistemologia da prática. Assim, a autora afirma que “a natureza do 

ensino na sala de aula é constituída por uma estrutura estável, porém estruturante, isto é, uma 

estrutura estável, mas não estática, que denominamos habitus professoral” (SILVA, 2005, p. 

153). Nesse caso, percebendo o grande significado do ensino para docência nessa pesquisa, 

tecemos essas relações de pertencimento do sujeito com os elementos que consideram 

primordiais à profissão, tornando-o, assim, profissional. 
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Como adentramos na discussão sobre habitus estudantil e professoral, é pertinente 

trazer o conceito de habitus que estamos trabalhando nesse diálogo, um habitus como matriz 

geradora de práticas, que adquire e incorpora diariamente valores, regras, princípios e 

predisposições estabelecidas no seio familiar ou social que compõem a trajetória de vida e 

identidade dos sujeitos. Como senso prático, esse habitus nos auxilia a pensar em diferentes 

espaços sociais, materializando-se como um sistema de disposições que, ora consciente e ora 

inconsciente, permite suas escolhas. Nesse sentido, é conceituado como: 

 

Um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, 

de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 

diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] (BOURDIEU, 

1983, p. 65). 

 

Assim, essa matriz de percepções pode interferir no modo como o sujeito vê o 

mundo e sua realidade, construindo, através de suas vivências, suas representações. Nesse 

caso, a dimensão do ensinar empregada pelos estagiários como atribuição docente é refletida 

através da teoria como disposição de interação com o conhecimento de modo coletivo e 

dialógico, podendo contribuir para a constituição de um habitus estudantil percebido nas 

práticas de estágio e no posicionamento teórico que, posteriormente, será capaz de se 

transformar em um habitus professoral ou até mesmo viver dessa relação entre essas 

manifestações de habitus, haja vista, muitas vezes, andarem juntos.  

Nessa esfera não podemos desconsiderar que, no perfil traçado dos sujeitos 

participantes da pesquisa, um grande número dos (as) estagiários (as) já tem experiência ou 

trabalha como professor, o que pode favorecer esse trâmite de conhecimentos e práticas 

proporcionados pelos habitus que dialogam e já se faz presente na vida desses sujeitos. Uma 

interação entre os conhecimentos apreendidos na academia, com base na epistemologia, as 

experiências práticas já vivenciadas e o conhecimento coletivo construído ao longo de sua 

trajetória podem ser, então, fortes elementos que favorecem as práticas de estágio e a 

apropriação ou construção de um habitus professoral.  

 

4.2.2 Dimensão criativa e sensível  
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Percebemos, nos discursos dos sujeitos, a forte presença de termos que enfatizam que 

os professores precisam ser dotados de uma sensibilidade permissiva de uma melhor 

transposição didática e conhecimento do público–alvo. Algo relacionado ao trabalho docente 

que tem como imperativo a dinamicidade, a ludicidade, o cuidado e a sensibilidade como 

elementos que permeiam a didática envolvente do professor de forma necessária para 

realização das atividades operacionais relacionadas à docência. É como se, para ser docente, 

fosse preciso ser uma pessoa sensível, que vê nos olhos do aluno suas necessidades e 

angústias. Na prática, é necessário desenvolver habilidades que permitam uma aula prazerosa 

e criativa, de envolvimento teórico-prático que envolva os aprendentes numa dinâmica 

excitante de ensino e aprendizagem.  

Em vários momentos da entrevista, percebemos, fortemente e com recorrência, 

discursos que os estagiários internalizam nas suas aprendizagens com as disciplinas e 

professores; necessidades que precisam ser agregadas às suas práticas. Citam elementos 

necessários à docência e que precisam ser percebidos no fazer docente. “Deveria ter mais 

disciplinas aqui que os professores instigassem mais, que despertassem mais a ludicidade” 

(Diamante); “ O docente tem que ter a decência de não corrigir erroneamente, até no ato de 

corrigir o aluno ele pode frustrar esse aluno pro resto da vida de querer ler e escrever” 

(Pérola).  

Vimos, então, que os sujeitos acreditam que a ludicidade deve estar presente na 

prática docente por meio de materiais pedagógicos que devem pertencer ao fazer docente. 

Desse modo, eles cobram, reconhecem a importância de conhecer e de como agir ludicamente 

diante das metodologias, para, assim, agregarem ao seu perfil profissional certas habilidades. 

Nesse âmbito, o sujeito indica que o estudo sobre atividades prazerosas e dinâmicas, na 

formação inicial, é essencial à formação. Como elemento facilitador, o lúdico deve estar 

presente e imbricada à docência. Diamante, por exemplo, reivindica mais incentivos a essa 

prática e, nas palavras de Pérola, fica clara a sensibilidade que o professor deve ter ao assumir 

suas atividades, além da criatividade, que deve ser vetor de inovação.  

Quando o (a) estagiário (a) diz, portanto, que “ser professor é ensinar e criar 

situações para que o aluno possa aprender” nos conduz à necessidade da sensibilidade do 

docente em perceber o modo como o sujeito aprende e como o professor pode possibilitar tal 

aprendizado, ou seja, como pode criar estratégias metodológicas positivas. Então, a 
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criatividade e ludicidade, de acordo com os sujeitos da pesquisa, devem se fazer presentes 

para incrementar os recursos metodológicos.   

Em outro momento desta pesquisa, ao tratarmos sobre o núcleo central que acende o 

debate sobre o ensinar e o educar, percebemos que aparece também esse sentido sobre o 

ensinar, um sentido mesmo tímido de possibilitar situações em que o aluno aprenda. 

Ressaltamos, pois, Paulo Freire (2012), que levanta essa bandeira contrapondo-se ao ensino 

tradicional e bancário e privilegiando uma educação progressista, libertadora, dialógica e 

problematizadora, mostrando que necessitamos de uma educação direcionada às necessidades 

dos alunos. Segundo o autor, (2012) o propósito da educação libertadora é a dialogicidade, a 

ação e reflexão, posicionando o sujeito como cognoscente. Assim, concluímos que a busca 

por recursos metodológicos que priorizem essas práticas é elemento primordial para a 

docência.  

Ao apresentarmos os elementos do núcleo central, percebemos que a dedicação e o 

amor pela docência, para os sujeitos, são qualidades que permitem um melhor trabalho do 

professor. Sobre isso, foi externado, também, o papel da dedicação como meio impulsionador 

da realização de novas práticas que favoreçam o desenvolvimento dos alunos e um ensino 

diferenciando, como está sendo defendido nessa discussão. Exemplos são as falas que 

seguem: “[..] vem a dedicação e com isso a criatividade aflora, pois é de extrema importância 

para a docência”. (S90); “[...] a dedicação para elaborar planos de aula, dedicação para 

conhecer o aluno, dedicação para entender (S29); “Dedicação em buscar novos recursos, 

saberes, competências para que possam contribuir com a aprendizagem e conhecimento dos 

alunos (S24). Logo, percebemos uma forte relação entre esses elementos e as colocações que 

contemplam essa dimensão criativa e sensível que encontramos.  

Além disso, os estagiários depositam no professor formador essa imagem de docente 

ideal, como exemplo de uma profissão a seguir, com dinamismo e empolgação. Muitas vezes, 

é através das posturas dos professores formadores que os estagiários idealizam a profissão. “A 

disciplina de didática, deve ser uma disciplina que o professor que aplica tem que ser bastante 

dinâmico, um professor realmente voltado para docência” (Pérola). Nessa fala, 

compreendemos que a (o) estagiário (a) vê no seu professor um exemplo de docência, pois ele 

precisa ser dinâmico. Assim, percebemos que os sentidos permeiam a necessidade de um 

olhar sensível e criativo, provenientes da dedicação pela profissão para que a atuação docente 

seja realmente voltada a atender as especificidades do aprendente.  
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Nas falas dos estagiários encontramos, ainda muito presente, a percepção de que o 

curso, as disciplinas preparam os sujeitos de maneira muito intensa para ser professor de 

educação infantil. Senão vejamos: “o curso de Pedagogia me preparou até agora, no 7º 

período, para ser professor mesmo, ele me preparou e prepara até agora, pelo que eu vi do 

curso e estou vivenciando pra educação mesmo, e especificamente para Educação Infantil” 

(Pérola). “Nós vimos muito a questão dos valores da criança, como esse processo de 

humanização de educação, as disciplinas de Alfabetização e Letramento, teorias Linguísticas, 

principalmente para atuar na sala de aula com a criança” (Esmeralda). “As contribuições do 

curso são de grande valia. Quando entrei, no 1º período, não tinha muita noção, mas hoje vejo 

os avanços. Isso tem me ajudado bastante, como já trabalho atuando há quase dois anos na 

educação infantil” (Jade).  

Por suposto, essa imagem de curso formador de professor de Educação Infantil pode 

influenciar na caracterização docente a necessidade de ser dinâmico, criativo e sensível. 

Devemos frisar que essas características podem ser necessárias em outros níveis de ensino, 

entretanto identificamos mais fortemente essa ponte entre o professor de educação infantil e o 

professor dinâmico e sensível, o que pode ser reflexo da imagem simbólica construída e 

exposta nos elementos do núcleo central, amor e dedicação.  

Percebemos, nas mensagens supracitadas, que os estagiários consideram relevantes as 

aprendizagens construídas durante o curso. No entanto, a docência como eixo formativo é 

percebida pelos estudantes com mais ênfase quando orientados para prática na Educação 

Infantil e, muito mais, para atuação em sala de aula, compreendendo as especificidades da 

criança, seu desenvolvimento social e cognitivo. Para eles, essa experiência é um curso que 

prepara para atuação na educação infantil. No entanto, encontramos na proposta pedagógica 

do curso que as atividades que permeiam as práticas na academia devem ser compreendidas 

para além de uma ideia de curso preparatório para atuação professoral em sala de aula. Assim, 

ressaltamos que é preciso entender sobre as diversas formas de atuação do Pedagogo que 

contemplam a prática docente.  

De acordo com a proposta Pedagógica do curso, a docência deve ser considerada 

como o fundamento da formação e da identidade do Pedagogo, refletindo na e sobre a prática 

educativa – o seu sentido, ressaltando-se que a primeira não se restringe unicamente às ações 

em sala de aula no ambiente escolar. Assim, fica claro, no Projeto Pedagógico do curso, que a 

formação do licenciado em Pedagogia deve ser uma ação direcionada pelo trabalho 
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pedagógico, realizado tanto nos espaços escolares como naqueles não-escolares, tendo como 

referência a docência.  

Em específico, o perfil do Pedagogo a ser formado pela UERN requer que ele esteja 

habilitado para tratar das demandas da atuação docente, dos desafios postos pela prática 

educativa em diferentes contextos e da gestão educacional (UERN, 2012). Mas, percebemos 

que os sujeitos dessa pesquisa pouco compreendem sobre essa especificidade do curso, uma 

vez que encontramos respostas que ressaltam a importância de uma contextualização teórico-

prática. No entanto, essa aproximação com a realidade através da práxis e reflexão pode ser 

direcionada, prioritariamente, à formação para sala de aula, em específico para educação 

infantil, como bem exaltam esses estagiários.  

Dessa forma, inferimos que essa compreensão de atuação professoral para educação 

infantil e a imagem de um curso que forma para essa especificidade, mesmo sendo contrária a 

sua proposta, pode interferir na representação que os estagiários constroem sobre docência, 

pois, se o curso tem em sua prática muito mais sobre as bases teóricas, filosóficas e práxis 

para sala de aula, esses sujeitos irão compreender ainda mais sobre uma docência que é 

fortalecida pela prática pedagógica nesse âmbito.  

Assim, observamos que a docência, de forma ampla, diversificada, como é defendida 

pelos DCNs, ainda é pouco entendida pelos sujeitos, o que pode tornar a formação do 

Pedagogo muito mais voltada para atuação em sala de aula. No entanto, tal fato pode ser 

justificado, pois a proposta pedagógica do curso ainda é muito recente (2012), o que nos leva 

a entender que ainda está em processo de amadurecimento prático. Mas acreditamos que esse 

quadro pode ser revertido.  

Decerto, entendemos que ainda pode estar muito enraizado na prática acadêmica 

disciplinares o discurso dos professores formadores sobre uma necessidade formativa que se 

restringe a espaços escolares e, principalmente, com atuação em sala de aula. Vejamos o que 

diz Esmeralda: 

 

Nas discussões que fazemos acerca das crianças, como essa criança se desenvolve, 

sobre a alfabetização, algumas coisas foram passadas, outras eu tenho carência. Tipo 

assim, eu sinto muita carência nessa questão de alfabetizar, eu não sei se estou 

atingindo o meu objetivo. Mas, em outras coisas eu sinto o que o curso está 

preparado em nos dar, a questão do desenvolvimento social e cognitivo da criança. 



161 
 

 

   

Mesmo estando presente nas falas dos estagiários esse entendimento restrito de 

docência para atuar na educação Infantil, entendemos que essa imagem deve ser repensada em 

função da efetivação dos eixos teóricos colocados pelas diretrizes curriculares do curso de 

Pedagogia (2006), que ampliam as especificidades do Pedagogo e dão um novo significado à 

docência nesse aspecto. Encontramos, na proposta do curso, de forma muito forte, essa 

necessidade de o eixo da docência ser fortalecido e compreendido como atividade plural 

também na gestão dos processos educacionais. Porém, acreditamos que, talvez, por ser uma 

proposta recente, como já mencionamos, ainda está em fase de compreensão e implementação 

pelos envolvidos. Contudo, é possível que esse caminho já esteja em fase de construção para 

uma melhor efetivação desses pilares formativos, pois encontramos traços dessa docência 

compreendida de forma plural.     

Pérola e Ametista, principalmente, nos fazem refletir sobre a docência no curso de 

Pedagogia e sua compreensão nas DCN (2006), trazendo-a como atividade pedagógica em 

vários níveis de ensino, ficando explícito, mormente na fala de Pérola, a atuação docente em 

espaços escolares e não escolares, bem como na gestão dos processos educacionais, quando 

diz: “na minha visão, assim, você é preparado para atuar em qualquer área de educação, isso 

pra mim é a docência”.  

Mesmo não especificando o curso de Pedagogia, mas, sabendo da forte ligação desse 

conceito ao curso, entendemos que a docência é vista como atividade plural ao tratar das 

abrangências da sua atuação e amplitude das marcas que podem deixar, estabelecendo relação 

forte com a caracterização de docência colocada pelos DCN (2006). Corroborando, Ametista, 

quando expõe sobre a docência, esclarece que: 

 

O professor que não exercer o seu trabalho, a docência, não é professor [...] porque 

até nos espaços não escolares nós exercitamos a docência; porque nós estamos 

produzindo conhecimento, mesmo que eu não estejamos a condição de Pedagogo, 

mesmo que estejamos na elaboração de projeto ou supervisionando um trabalho, 

estamos exercitando a docência.  

 

Nesse caso, constatamos que o (a) estagiário (a) do curso de Pedagogia da UERN 

está entendendo a docência, também, como atividade do professor para além da sala de aula, 

uma atividade que atende todas as competências do docente no contexto atual. 
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A seguir, expomos uma terceira dimensão encontrada nas falas dos sujeitos. A 

dimensão sócio- formativa. 

 

4.2.3 Dimensão Sócio -Formativa 

 

Para classificação dessa dimensão, consideramos a presença, nos discursos dos 

sujeitos, de expressões que esclarecem que a docência clama pela pesquisa, pela preparação, 

pela aprendizagem através da reflexão e práxis para atuação docente. Além disso, 

enxergamos, mesmo que de forma tímida, mensagens que colocam a docência como uma 

função social, como algo que transcende as paredes da sala de aula, que permite a formação 

integral do sujeito. Em outras palavras, a docência não possui somente uma função técnica e 

teórica, como foi discutido em outra dimensão, mas, política e formativa. De aspectos sócio- 

formativos, as mensagens fortalecem a necessidade de atuação na prática docente que 

transcenda os muros da escola, propiciando a formação dos sujeitos de modo abrangente, para 

além dos conhecimentos científicos e teóricos específicos à profissão, contribuindo, também, 

para uma formação social e cidadã dos envolvidos. Nesse caso, encontramos o ensinar como 

pressuposto, mas em outra dimensão, de uma forma menos técnica e mais abrangente às 

necessidades sócio-políticas dos sujeitos em se enquadrar ao meio em que vive, assumindo o 

seu papel de sujeito ativo e cidadão. Assim, é visto como função docente o fortalecimento 

dessa aprendizagem para vida. 

 

Eu entendo claramente a docência como algo que vai além da didática da sala de 

aula, algo que se estende também ao social. E eu, como docente, tenho a função de 

não só letrar. É isso que eu entendo sobre docência, o professor desenvolver aquela 

criança, aquele aluno, para a vida lá fora, para a sociedade (Diamante).   

 

Percebemos, pela fala de Diamante, que a docência se caracteriza como uma profissão 

com função social. Nesse sentido, Pérola, de igual modo, afirma que “quando você é docente, 

você está apto a exerce qualquer tipo de ensinamento”, enfatizando a imagem de um professor 

humano e polivalente que busca essa aprendizagem em qualquer circunstância e para qualquer 

momento da vida.  Nessa circunstância, a docência tem como especificidade preparar para 

alteridade e permitir o acesso à cidadania. Na fala de Diamante percebemos fortes indicativos 

de que esse conceito de docência como função social provém de uma prática cotidiana. Ela 
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diz: “[...] percebi claramente o que a docência é, até porque eu cobro isso dos professores dos 

meus filhos [...] eu percebo, eu entendo claramente a docência como algo que vai além da 

didática da sala de aula, algo que se estende também ao social”.  

Com esse exemplo, avivamos a ideia de que o habitus pode estar fortemente 

relacionado à imagem que os sujeitos simbolicamente constroem sobre a docência, tomando 

como base, principalmente, exemplos de suas práticas sociais. Além disso, no que se refere 

aos indícios de uma representação social, devemos lembrar, como afirma Moscovici (2012), 

que as representações sociais emergem não apenas como o modo de compreender um objeto 

em particular, mas também como a forma que o sujeito ou grupo adquire uma capacidade de 

definição.  

Para Bourdieu (2003), o habitus é importante para a análise de atitudes subjetivas que 

são capazes de estruturar as representações e a geração de novas práticas como substrato da 

pertença social. A representação social pode corresponder ao habitus interiorizado. Com 

efeito, as representações podem ser a manifestação de um habitus, construído e formulado nas 

práticas sociais. Nesse estudo, percebemos, então, indícios de um habitus que pode 

influenciar na construção da representação social do grupo. 

Já comentamos que o curso e os (as) estagiários (as) pregam a necessidade de uma 

formação com respaldo em conhecimentos teóricos. Sobretudo, nesse diálogo, enfatizamos 

que, além dessa necessidade de teoria para atuação, os sujeitos também consideram 

importantes as práticas e inclusive uma contextualização teórico-prática que gera práxis e 

reflexão sobre a prática.  As próximas falas corroboram com esse discurso.  

 

[...] várias coisas poderiam melhorar na grade curricular. Mas, em suma, eu vejo o 

curso aqui muito preocupado com a prática docente, com a experiência docente, 

porque, mesmo que seja de forma sucinta, a gente começa a prática docente desde o 

2º período, com as PPPs [...] vejo o curso muito preocupado com a inserção do 

discente em se ambientar com a sua prática [...] o curso aqui me dá um suporte 

prático, ele é muito preocupado com o suporte prático e também teórico [...] Então, 

assim, é uma junção teoria e prática e isso é muito importante, é fundamental para 

minha formação (Diamante). 

[...] de certa forma, o curso me prepara com um embasamento legal, um alicerce 

para que eu possa construir meu perfil, minha identidade de Pedagogo, de docente, 

juntando o conhecimento teórico que eu vou adquirir com a prática e minhas 

pesquisas, minhas vivências e experiências (Ametista). 

Ele prepara na questão de a gente sair daqui com um suporte teórico, pois, na 

medida em que vamos estudando, vamos adquirindo um suporte teórico e a gente 
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tenta aplicar quando sair. E eu acho que o que nos ajuda também são os estágios 

(Brilhante). 

 

Pelo que foi colocado pelos estagiários, o curso de Pedagogia da UERN prioriza uma 

formação teórico-prática, mesmo tendo algumas necessidades formativas, também apontadas 

pelos sujeitos. A despeito, encontramos, na proposta pedagógica do curso, recorrentes 

discussões sobre a importância de uma formação que prime pela relação teoria e prática em 

contextos da realidade de atuação profissional dos licenciandos, como forma de integrar esses 

educadores no seu futuro campo de atuação. Destacamos, pois, um pequeno trecho do 

documento: “esperamos que a prática desse profissional não esteja dissociada da teoria e, por 

isso, deverá ser práxis” (UERN, 2012, p. 22). Nesse sentido, as ideias compartilhadas pelos 

estagiários confirmam as bases legais que conduzem o curso.  

É importante lembrar que não é novidade a necessidade de uma formação que priorize 

essa contextualização teórico-prática nesse âmbito formativo. Muitos dos documentos legais, 

já mencionados no primeiro capítulo desta pesquisa, permitem uma formação atenta à 

associação teoria e prática, mediante os estágios supervisionados e capacitação em serviço, 

como ressalta o Art. 61
19

 da LDB n. 9394/1996, e por meio da investigação e reflexão crítica, 

como adverte a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes 

Curriculares do Curso de Pedagogia. 

De acordo com o que foi enfatizado pelos estagiários, essa relação teoria-prática é 

fundamental para a constituição da identidade como docente. Desse modo, a contextualização 

entre as bases teóricas do curso, através dos conhecimentos científicos, e o contato com o 

âmbito educacional devem refletir sobre sua atuação como docente, permitindo o 

fortalecimento de uma identidade em construção no meio acadêmico, desde a escolha do 

curso, oportunizando aos sujeitos agregar conhecimentos e bases experienciais fundamentais, 

até a construção da sua identidade como docente. Pimenta (2012, p.20) ressalta que a 

identidade: 

 

Constrói-se também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor 

conferem à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo 

                                                           
19

 Artigo alterado pela Lei nº 12.014, de 2009, que tem por finalidade discriminar as categorias de trabalhadores 

profissionais da educação. 
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de situar-se no mundo, de sua história, de suas representações, de seus saberes, de 

suas angustias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. 

 

Encontramos, ainda, nas falas dos sujeitos, o significado dado às disciplinas de Estágio 

Supervisionado: espaço formativo fundamental para reflexão, construção e fortalecimento da 

identidade docente; e espaço interino de aperfeiçoamento das potencialidades e habilidades do 

docente em formação, principalmente pela capacidade de ligação teórico-prática que permite 

que “sejam tecidos os fundamentos e as bases identitárias da profissão docente” (PIMENTA; 

LIMA, 2012, p. 62). Além do Estágio Supervisionado, verificamos que outras disciplinas 

práticas são mencionadas como importantes para o contato inicial do docente e necessárias a 

essa reflexão sobre a prática. As Práticas Pedagógicas Programadas I, II, e III, por exemplo, 

são disciplinas que devem contemplar atividades práticas que permitem sua realização em 

espaços escolares e não-escolares, os quais revelam as especificidades do trabalho do 

Pedagogo. Esses componentes curriculares são ofertados nos 2º,3º e 4º períodos do curso, 

com carga horária entre 45h e 60h.  

Quando discutimos sobre essa dimensão teórico-prática defendida pelos estagiários, 

entendemos que a reflexão, nessa realidade, é base para a formação profissional. Como 

ressalta Gomez (1995, p. 110), “no modelo de formação de professores como artistas 

reflexivos, a prática adquire o papel central de todo o currículo, assumindo-se como o lugar de 

aprendizagem e de construção do pensamento prático do professor”. Assim, com esse 

confronto teórico-prático, a possibilidade de reflexão amplia-se e alarga-se, favorecendo a 

capacidade da identidade de estruturar-se. 

Desse modo, as disciplinas de prática de ensino são portas abertas para o licenciando 

refletir sobre a práxis, por permitirem esse embasamento entre os conhecimentos científicos e 

a realidade cotidiana do docente. Empreendendo um diálogo com Perrenoud (2002), 

apresentamos a nossa hipótese de que a reflexão aflora o habitus e permite uma prática 

permeada pelos seus significantes. Para o autor, “qualquer reflexão sobre a própria ação ou 

sobre a de outra pessoa contém uma reflexão embrionária sobre o habitus subjacente, apesar 

de geralmente não se utilizar esse conceito e, muito menos, essa palavra” (PERRENOUD, 

2002, p.143). Assim, em momentos de tomada de decisões somos inconscientemente movidos 

pelos nossos habitus e isso pode interferir diretamente nas práticas de Estágio, manifestando o 

habitus estudantil, como citado em outro momento dessa pesquisa, num diálogo entre 

aspectos teóricos do curso e as aprendizagens práticas que se fortalecem no Estágio. 
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 Sobre o indício de um habitus que permeia essa formação pela reflexão e práxis nas 

práticas iniciais citadas pelos (as) estagiários (as) e, ainda, acadêmica, enfatizamos a fala de 

Ametista quando assim esclarece: “o curso me prepara com um embasamento legal, um 

alicerce para que eu possa construir meu perfil, minha identidade de Pedagogo, de docente, 

juntando com o conhecimento que eu vou adquirir teórico com a prática e minhas pesquisas, 

minhas vivências e experiências”. A partir dessa fala, entendemos que as práticas sociais são 

primordiais para a construção dessa identidade e que o habitus, como produto de suas 

vivências, pode ser encontrado em meio a sua postura docente podendo interferir, sobretudo, 

na representação que possui sobre a docência. Além disso, comprova-se aqui a forte presença 

do construto social de suas trajetórias de vida para fortalecimento das suas escolhas, práticas e 

ideologias inerentes a profissão.  Ainda na perspectiva da docência como formação e práxis, 

Pimenta (2012, p.54) ressalta que: 

 

O processo de ensino, em sua estrutura e funcionamento, caracteriza-se como práxis, 

na qual teoria e prática se determinam, gerando juntamente com o objeto-sujeito 

desse processo - o aluno - um saber próprio da atividade docente que, ao incorporar-

se àquele que exerce sua ação sobre um determinado objeto visando a sua 

transformação, transforma-se também esse sujeito- no caso o professor, que se 

enriquece com esse processo. 

 

Assim, consideramos que, na interpretação dos sujeitos diante das dimensões 

atribuídas a docência como ensinar e relação teoria-prática, há um caminho que revela 

também o poder da reflexão para o processo formativo. A reflexão atua, então, como 

necessidade para a docência. Para Ametista, por exemplo, a docência é como “um processo de 

exercício da construção do conhecimento, porque enquanto estamos na posição de mestre 

também estamos de aprendiz, é como se fosse dois lados da mesma moeda”. Assim, a 

docência é compreendida como formação múltipla dos pares, de modo que engrandece a 

construção profissional do formador. 

Como elemento potencializador da docência, encontramos algumas colocações sobre o 

momento do Estágio e sua importância com relação aos sentidos atribuídos à docência, 

expostos neste trabalho, bem como para a busca da identidade. Assim Jade expõe: “eu acho 

que o estágio abriu a possibilidade de conhecer outros horizontes”. Brilhante, por sua vez, 

ressalta: “quem sabe eu nem me interessasse tanto pelo curso se não tivesse passado pelos 

estágios, então através dos estágios que eu pude me descobrir e querer atuar na área da 
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educação”. Perola afirma: “Meu segundo estágio eu já estava quase desacreditando na 

docência e a escola em que eu vivi esse momento me identificava muito, eu queria ser uma 

professora ali”. Para Diamante, “o estágio contribuiu muito para isso, para minha formação 

como docente”. Esmeralda, então, afirma: “o estágio me dá o suporte, a experiência prática 

para toda teoria que aprendi até então, no caso, até o quarto período. E o meu ser docente, eu 

estava achando lá no estágio, ele me deu a certeza”.  

Esses extratos nos levam a entender a força que o estágio tem em permitir o momento 

prático em sala de aula e o confronto com a realidade, que, consequentemente, torna-se um 

forte aspecto formativo e de construção identitária.  Por esse ponto de vista, reconhecemos, 

como bem exemplifica Dubar (1997, p. 105), que:  

 

Identidade não é mais do que o resultado simultaneamente estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos 

processos de socialização que, em conjunto, constroem os indivíduos e definem 

instituições.  

 

Nesse caso, quando os sujeitos se posicionam, se formam e se constroem 

profissionalmente, ocorre um momento promissor de construção de uma representação sobre 

docência que se estrutura sobre a construção de um perfil profissional.  

Para Jodelet (2001), as representações sociais, enquanto sistemas de interpretações, 

intervêm em processos variados, como a difusão e a assimilação dos conhecimentos, o 

desenvolvimento individual e coletivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a 

expressão dos grupos e as transformações sociais. Desse modo, defendemos que esse 

conhecimento prático está fortemente relacionado à construção da identidade social do grupo, 

como é colocado pelo sujeito, dentro das vivências e aprendizagens permitidas pelas 

disciplinas, a identidade também é construída. Assim, é possível afirmar que essa identidade 

se filia ao grupo à medida que se intensifica a pluralidade simbólica da profissão e do grupo 

mediatizados pelo hibridismo do campo. Entendemos, então, que: 

 

O processo identitário é, ao mesmo tempo, individual e social, supõe uma inter 

estrutura entre a identidade individual e a identidade social dos atores sociais, em 

que os componentes psicológicos e sociológicos se articulam organicamente. Os 
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indivíduos se integram em diferentes grupos sociais, assumindo diferentes 

identidades coletivas, identificando-se com esses grupos, tendo o sentimento de a 

eles pertencerem, mas, simultaneamente, tendem a diferenciar-se, tornando-se 

autônomos e afirmando-se com indivíduos, como sujeitos, como único e irrepetível 

(ANDRADE, 1998,  p. 142). 

 

O sistema articulado e articulador entre o individual e o social permite que a 

identidade se configure no jogo das relações sociais do grupo que pertence, na medida em que 

os sujeitos se apropriam dos valores, regras, normas e formas de cultura. Assim, 

possivelmente, esses sujeitos agregam saberes, valores e práticas que permitem a construção 

de uma identidade também na formação familiar. Para Jovchelovitch (1994), a teoria das 

representações sociais se articulam tanto com a vida coletiva em sociedade como com os 

processos individuais de construção simbólica do sujeito que luta para dar sentido ao mundo, 

na busca de entendê-lo e encontrar seu lugar através da identidade social. Logo, a dimensão 

sócia formativa que se constrói como um sentido dado à docência tem forte influência na 

construção identitária dos sujeitos. 

 

4.2.4 Dimensão desafio 

 

Esta dimensão, estabelecida sobre os sentidos da docência postos pelos sujeitos, nos 

permite discutir os desconfortos docentes e dificuldades enfrentadas nas práticas pedagógicas 

percebidas a partir das vivências no Estágio Supervisionado. São vários os elementos que 

compreendem essa faceta representacional, tais como: momentos difíceis da profissão, o 

sofrimento, as dificuldades da prática docente, o preconceito diante do estigma de gênero na 

atuação docente do professor homem na educação infantil e a paciência que requer a 

profissão.  

Nesse aspecto, a dimensão do desafio expressa uma ideia de profissão que pode gerar 

sofrimento, dificuldade, preconceito e precisa de comprometimento para atuação. É 

importante considerar que, mesmo não sendo profissionais com formação acadêmica inicial, 

três dos seis sujeitos já possuem experiência com a docência. No entanto, reiteramos que suas 

falas remetem às práticas nas disciplinas de Estágio Supervisionado, ou seja, a um discurso 

pautado pelas experiências de estágio, pela observação e atuação no espaço educacional. 
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O primeiro desafio citado foi a dificuldade em relação a sua aceitação no momento de 

Estágio Supervisionado na Educação Infantil. Um estagiário reforça a importância que dá à 

disciplina para sua afirmação profissional. No entanto, assegura que poderia ser também um 

momento de repúdio à profissão, pelo preconceito que sofreu por ser homem, em um espaço 

eminentemente feminino.  

Para Cavaco (1999), o mal-estar docente se forma, também, quando os professores 

tentam uma recomposição de sua imagem social. Então, percebemos que esse estagiário 

vivencia um forte reflexo da feminização do magistério, que pode ter consequências na 

aceitação do seu trabalho como docente, fruto de uma imagem social formada pela construção 

histórica do professor ideal para essa etapa de ensino. Vencer, portanto, esse preconceito é um 

desafio concreto e uma barreira significativa na atuação do professor-homem na Educação 

Infantil.  

 

Para mim, o estágio é um momento de definição, principalmente o estágio I, que é o 

primeiro; é um momento de definição, se você quer ou não ser aquilo, se é ou se não 

é para você. Para mim, que fui para uma realidade que não é do gênero masculino, 

entrei em uma sala de maternal II, bebezinhos de 2 a 3 anos, e, assim, tive uma 

experiência muito interessante. Aquilo ali poderia ter feito (silêncio) e na verdade... 

eu pensei realmente naquele momento, é essa realidade que eu vou enfrentar? 

(Diamante).  

 

Mesmo diante desse desafio, o estagiário não desistiu. Para Silva (2014, p. 58), “na 

visão dos pais sobre ‘estes’” que olham e cuidam de seus filhos, o sexo que melhor 

responderia a essa missão seria o feminino, uma mulher, pois “ela sabe o que é gerar um bebê 

no ventre e jamais faria mal a um pequeno ou uma pequena”. Então, com esse ambiente sendo 

tomado por uma presença masculina, provavelmente, os pais se sentiram ameaçados. Tal fato 

levou o estagiário, que estava, naquele momento, buscando se apropriar do métier da prática 

docente, a perceber como seria difícil sua aceitação pelos pais, bem como sua atuação naquele 

nível de Ensino, embora, esse campo faça parte do modus operandi dessa profissão.  

Para outro (a) estagiário (a), as dificuldades percebidas diante da atuação docente 

foram os contratempos na efetivação do plano de aula. Ou seja, tendo em vista que o 

planejamento não é algo engessado e indiscutível diante da realidade, faz-se necessário uma 

margem de manobra, de flexibilidade, além da necessidade de uma preparação para atender a 

diversidade do contexto escolar. Segundo o (a) estagiário (a): 
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Nem tudo que a gente planeja como docente a gente vai conseguir (risos) fazer. Às 

vezes não dá certo, às vezes não dá tempo, o aluno não está bem, a gente tem que 

buscar outras alternativas. Levamos uma coisa e, chegando lá, você percebe que não 

vai funcionar e tem que fazer outra hora. Então, o estágio contribui muito para isso, 

para minha formação como docente e para perceber as coisas que eu vou me deparar 

lá. Claro que não consegui ver nem a metade dos contextos das coisas que eu vou 

ver na escola, porque três semanas não é lá essas coisas, mas, só no momento que 

estive lá percebi o quanto a profissão exige da gente (Esmeralda).  

 

Na fala de Esmeralda percebemos um olhar sensível às especificidades do fazer 

docente. Claramente, ela coloca como desafio a expectativa e a frustação quando o que foi 

planejado não ocorreu como esperava. Sabemos que a profissão docente é regada por 

momentos de superação, improviso e mediação. Como momento de práxis, o estágio 

curricular é atividade teórica de construção de conhecimentos, diálogo e intervenção com a 

realidade (PIMENTA; LIMA, 2012), portanto, torna-se o momento ideal para conhecer as 

especificidades do contexto educacional, mesmo sabendo, que o tempo não é suficiente, mas 

primordial para a identificação, ou não, profissional e para o contanto com o contexto 

educacional.  

Nesse caso, diante da força que esse momento formativo tem, entendemos que é 

possível que os sujeitos já percebam sobre os dilemas da profissão e as reais dificuldades com 

as quais o docente se depara diariamente. Considerando-os como iniciantes na profissão, 

tendo como paralelo os momentos de aprendizagens e o choque com a realidade (Esteves, 

1995), enxergamos neles elementos que fortalecem uma autoexigência para resolverem os 

problemas encontrados na prática.  A respeito, destacamos dois problemas apontados por 

Franco (2000), que podem ser compreendidos na fala de Esmeralda. 

 

1) problemas em conduzir o processo de ensino e de aprendizagem, considerando as 

etapas de desenvolvimento de seus alunos e o conteúdo a ser desenvolvido; 2) 

problemas com a disciplina dos alunos e com a organização da sala de aula 

(FRANCO, 2000, p.34). 

 

 

Diante dessas questões e problemas enfrentados pelos (as) estagiários (as), 

constatamos que esse momento se coloca como período de insegurança e incertezas que 
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intensificam a construção da identidade docente diante do contato com o real e espaço de 

atuação. Ladeados pelas expectativas e aspirações do universo profissional, os sujeitos se 

debruçam em um momento de dúvidas e aceitação dos desafios. Assim sendo:  

 

O estágio passa a ser um retrato vivo da prática docente e o professor-aluno terá 

muito a dizer, a ensinar, a expressar sua realidade e a de seus colegas de profissão, 

de seus alunos, que nesse mesmo tempo histórico vivenciam os mesmos desafios e 

as mesmas crises na escola e na sociedade (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 127).  

 

Frente a essa complexidade da carreira docente, assinalamos a necessidade do 

posicionamento do professor formador para quebra de paradigmas e barreiras que possam 

ocorrer, levando a reflexão diante das experiências exitosas ou não, possibilitando o confronto 

teórico-prático e esclarecendo sobre a construção histórica e social das dificuldades do fazer 

docente.  

Ainda analisando as falas dos sujeitos, observamos um estagiário bastante emocionado 

ao relatar sobre sua prática no estágio. Em sua fala, esclarece que essa emoção tem ligação 

com a prática pedagógica na Instituição de Educação Infantil localizada na periferia da 

cidade, cujos problemas sociais assolam e dificultam o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem. Isso caracteriza mais um dos diversos desconfortos sentidos pelo (a) s 

estagiário (a) s diante de uma realidade social conflituosa. Pérola, portanto, desabafa dizendo: 

“Minha experiência no primeiro estágio foi frustrante, foi frustrante mesmo!! Fui para uma 

UEI
20

 periférica, uma realidade que só me contavam como era, eu nunca tinha vivido essa 

experiência. Eu sofri, eu me emocionei, mas aprendi muito”. Com esse depoimento, notamos 

que o (a) estagiário (a) passou por um momento de choque com o real, com a verdadeira 

realidade educacional que, como profissional, poderá se deparar. Como ele (a) diz, antes era 

algo que “só ouvia falar”. Não obstante, esse encontro não ter sido de muitas alegrias, 

produziu muitos aprendizados. Portanto, tal inserção levou o sujeito a perceber nuances da 

profissão somente compreendidas nesse contato direto.  

Felício e Oliveira (2008) afirmam que atender às reais necessidades apresentadas pelo 

cotidiano escolar contemporâneo torna-se um desafio colocado a qualquer atividade 

profissional docente que, atualmente, ultrapassa a prática de aplicar uma teoria aprendida ou 

repetir procedimentos e/ou metodologias utilizadas em outros contextos anteriores, através 

                                                           
20

 Unidade de Educação Infantil. 
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das mutações, irreversíveis e acentuadas das esferas sociais, históricas, econômicas, 

tecnológicas, culturais. Desse modo, entendemos que o contanto com o contexto social da 

instituição que vivenciou o estagiário fez com que percebesse as diversas provocações com as 

quais o docente se depara.  

Outro desafio que constatamos nas falas dos sujeitos foi a impressão de que o curso 

não atende toda a demanda de preparação profissional necessária à prática pedagógica do 

professor. Assim revelam: “Quatro anos que a gente passa estudando é pouco para a gente 

aplicar isso quando saímos da academia. Acho que não saímos preparados para sala de aula, 

preparados totalmente para atuar” (Brilhante). Fica claro, aqui, que o sujeito percebe o quanto 

é necessária uma formação continuada para aperfeiçoamento profissional e fortalecimentos 

teórico-práticos. Essa imagem de uma necessidade por formação contínua esclarece sobre o 

quão é desafiadora a profissão docente, sobre o quanto necessitamos estar pautados por novos 

conhecimentos que venham possibilitar uma educação de qualidade e uma atuação eficaz. 

Posteriormente, no decorrer da entrevista, o mesmo sujeito aponta que percebeu no estágio os 

diversos desafios que poderia enfrentar na profissão: 

 

Hoje em dia, realmente, eu quero trabalhar na área, mas, foi as experiências dos 

estágios que me mostraram como é a realidade, mesmo sendo difícil a profissão, 

mas[...] (silencia como se apostasse na profissão, mesmo diante dos desafios) 

(Brilhante).  

 

Com esse depoimento, notamos que o estágio tem um poder significativo sobre a 

construção identitária, pois, como afirmam Pimenta e Lima (2012, p.62), “a identidade do 

professor é construída ao longo de sua trajetória como profissional do magistério. No entanto, 

é no processo de sua formação que são consolidadas as opções e intenções da profissão que o 

curso propõe legitimar”.  

Considerando, pois, o estágio como um momento de reflexão sobre a profissão, 

percebemos o quanto possibilita a construção e o fortalecimento da identidade, ação 

comprovada no discurso de Brilhante, ao expor sobre a imagem que tem da profissão e das 

necessidades formativas que sente diante do cenário conflituoso e desafiador que a profissão 

forma.  
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Ainda sobre essa percepção que o estágio possibilitou, esse confrontamento com o 

real, é possível que os sujeitos reflitam, diante das necessidades da profissão, sobre o que 

possibilita a construção da identidade. Nesse sentido, Ametista faz a seguinte colocação: “no 

estágio eu percebo sobre os desafios que eu vou me deparar, é como se você tivesse uma 

prévia visão do futuro”.  

Como explica Nóvoa (2000, p.16), “a identidade não é um dado adquirido, não é uma 

propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço 

de construção de maneiras de ser e de estar na profissão”. Envoltos no ideário de Nóvoa 

(2000) e Pimenta e Lima (2012), percebemos que a identidade profissional é uma 

identificação complexa e intensa, principalmente no que diz respeito à docência, pois, como 

bem relatam os autores, é construída através de vários desafios, linguagens, discursos, 

representações e trajetórias, visto a amplitude do seu trabalho. Assim, as habilidades 

adquiridas, as trocas de experiências e o contanto com as diversas formas de intervenção 

permitidas pelas práticas do componente curricular Estágio Supervisionado, contribuem para 

a construção do eu profissional do ser docente. 

Como estamos tratando da formação identitária de licenciandos, é conveniente trazer à 

tona um ponto de discussão respectivo a esse assunto. Nos referimos às aprendizagens 

adquiridas nas disciplinas de Estágio Supervisionado como destaque para subsídios teórico-

práticos do exercício docente e, consequentemente, fomentador da conjuntura identitária em 

construção. Esse componente curricular, por ter singularidades que permitem o contato direto 

com o campo de trabalho, pode possibilitar que os envolvidos desenvolvam aspectos 

indispensáveis à construção da identidade. Assim, esse espaço é o lócus da constituição do ser 

docente e instrumento necessário à práxis. É um momento determinante para construção e 

fortalecimento identitário, embora as demais disciplinas também assumam seu papel 

primordial nessa conjuntura.  

Pela fala dos estagiários se verifica que as disciplinas consideradas práticas são mais 

significativas no que se refere ao aprimoramento dos saberes adquiridos na academia, 

considerando a possibilidade de permitirem o trâmite do estudante no ambiente profissional, 

ocasionando a oportunidade de atuação docente, bem como observação e análise das 

interações e práticas perceptíveis nesse espaço. 

Diante dessa discussão entre os desafios, a prática e a importância do estágio, notamos 

que a construção identitária emerge e a docência é percebida de forma desafiadora pelos 
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sujeitos. Desse modo, observamos que se cria uma imagem acerca da profissão que remete às 

dificuldades do ser/fazer docente. Mesmo assim, não percebemos indícios de uma desistência, 

mas sim a coragem de enfrentar os desafios. Destarte, essa dimensão representa um eixo que 

ladeia a profissão, mas não permite a renúncia dos sujeitos.  

Com a análise que trazemos nesse capítulo, compreendemos que a docência, em sua 

dimensão simbólica e representacional, se revela pelas percepções do grupo diante da 

profissão, que é concebida por aspectos imbricados aos significados do ser e do fazer docente.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta investigação foi identificar a representação social de estagiários 

(as) do curso de pedagogia da UERN acerca da docência. Propusemos, então, quatro questões 

que nortearam a pesquisa: 1) Para os (as) estagiários (as) do curso de Pedagogia, qual a 

representação social de docência? 2) Quais os sentidos dados à docência que fortalecem esse 

universo simbólico? 3) Em que medida o curso e as disciplinas do Estágio Supervisionado 

contribuem para a construção simbólica de uma imagem representacional sobre docência? 

4)Existe um habitus subjacente à construção das representações sociais desses sujeitos?  

Diante destas questões, buscamos respostas à luz da Teoria das Representações 

Sociais(MOSCOVICI, 1978,2012). De fato, tivemos a intenção de perceber como os (as) 

estagiários (as) do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

UERN, representam a docência e que sentidos atribuem ao ser e ao fazer docente como 

pressuposto que revelam elementos constitutivos da representação social da profissão para o 

grupo.  

Os resultados da pesquisa contemplam pressupostos que permitem apreender que o 

grupo de estagiários (as) constrói uma representação social de docência multifacetada, vista, 

principalmente, por meio dos elementos do núcleo central - amor, dedicação, ensinar e 

aprender - ao apresentar atributos necessários à profissão e as necessidades do ser e do fazer 

docente. Diante disso, os resultados revelam, ainda, que o ser e o fazer docente se pautam em 

quatro dimensões: técnico-profissional, criativa e sensível, sócio-formativa e a dimensão 

desafio. Assim, encontramos indícios de que a imagem simbólica e representacional se 

constrói a partir de esquemas de percepções gerados pelas trajetórias de vida, amalgamados 

aos elementos que definem a escolha da profissão, bem como no desvelamento formativo de 
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construção identitária através da práxis e de um possível habitus engendrado nas trajetórias 

socioculturais. 

Nessa perspectiva, apresentamos algumas considerações, à guisa de conclusão, mas 

não com caráter de finalidade acerca dos resultados encontrados. Portanto, a docência, como 

objeto deste estudo, é compreendida como atividade profissional plural que resulta de uma 

construção sócio histórica. Como comprovamos no primeiro capítulo, a formação e 

profissionalização docente se constrói em um movimento linear e construtivo, em meio a um 

apanhado de acontecimentos que ressignificaram a docência como profissão. Ainda devido a 

nossa pesquisa ter como sujeitos estudantes do curso de Pedagogia, cultivamos um diálogo 

teórico pautado nas percepções sobre o que é docência, conforme as Diretrizes Curriculares 

do curso de Pedagogia (2006). Constatamos que a atribuição docente perpassa o saber-fazer 

no estrito cumprimento de um planejamento e das atividades limitadas à sala de aula. Nesse 

âmbito, a docência pode ser considerada uma atividade multifacetada que abrange atividades 

de pesquisa para articulação à prática. 

Assim, o docente, como agente educacional e social, pode participar ativamente na 

reformulação das orientações curriculares, gestão dos processos educacionais, dentre outras 

atribuições que contemplem as necessidades formativas dos envolvidos no processo de ensino 

e aprendizagem. Com esses achados, sobretudo, confirmamos que o Pedagogo tem uma ampla 

perspectiva de atuação profissional, específico às atribuições recorrentes aos limites da 

docência e às diversas possibilidades de atuação postas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do curso de Pedagogia (2006). O documento gera a necessidade de uma formação 

inicial que atenda a essa demanda, sugerindo, em sua proposta curricular, a aprendizagem, 

tanto teórica como prática, nos diversos espaços de atuação profissional, bem como tem a 

intenção de propiciar ao formando novos conceitos que devem pautar sua atuação. Além 

disso, preocupa-se com a capacidade de intervenção profissional e a compreensão sobre suas 

necessidades formativas, com vistas ao melhoramento de seu desempenho laboral em 

qualquer espaço que a profissão contemple, além de se descobrir como docente nessa nova 

proposta.  

Sabendo disso, reiteramos a necessidade de identificar a representação social dos 

estagiários (as) do curso de Pedagogia acerca da docência, visto ser um público que, 

formalmente, considerando a formação inicial na academia, já teve um contato prático com a 

realidade educacional e de atuação pedagógica nos limites da profissão.  Destarte, a Teoria 
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das Representações Sociais (TRS), a Teoria do Núcleo Central e a Análise de Conteúdo nos 

possibilitaram entender os sentidos dados à docência pelos sujeitos. Tais sentidos foram 

expressos, por sua vez, numa relação de busca pela identidade na dimensão da realidade 

apreendida no desvelar docente na academia e nas práticas sociais. 

Ao traçarmos o perfil dos estagiários, apreendemos que os mesmos, diante das suas 

especificidades, se constroem como grupo social por meio da heterogeneidade, não de forma 

estática, mas em movimento constante no campo social e impulsionados pelas regularidades 

postas pelos aspectos sociais, culturais, pelas crenças, estilos de vida e valores. Nesse sentido, 

encontramos um grupo com relevante número de sujeitos que já possui experiência com a 

docência. Ou seja, o contato com o estágio supervisionado não é o primeiro momento de 

imersão na realidade escolar para grande parte do grupo. Tal fato nos possibilitou entender 

que a imagem simbólica construída acerca da docência pode ter sido fortalecida também 

através das experiências em outras atividades já exercidas, tendo como implicador o contato 

familiar e social com outros professores e práticas pedagógicas, uma vez que constatamos 

que, para quase metade dos sujeitos (48,48%), o curso de Pedagogia foi a primeira opção ao 

se submeterem ao processo seletivo vestibular (PSV). Corroborando com essa ideia, temos os 

resultados a respeito das motivações para escolha da profissão. As três categorias encontradas 

(escolha por vocação, escolha por recomendação e escolha por conveniência) confirmam que 

a escolha do curso está atrelada às predisposições subjetivas, à estrutura social e necessidade 

de se adaptar ao campo e à forte influência de familiares, parentes e amigos.  

Ao analisarmos o núcleo central, foi possível uma primeira aproximação das 

construções simbólicas e representacionais dos participantes. Assim, encontramos o amor, a 

dedicação, o ensinar e o educar indicando esses elementos como primordiais para efetivação 

da docência. Portanto, torna-se evidente que, para os sujeitos, o amor e a dedicação são 

atributos necessários à profissão, e o ensinar e o educar são atividades inerentes à prática do 

professor. Sobre o amor e a dedicação, percebemos traços de necessidade de incorporação de 

condutas que reflitam o carinho, o cuidado e a atenção pelos educandos e pelo trabalho, como 

mola impulsora para prática pedagógica. Sem esses atributos, o docente, de acordo com os 

sujeitos da pesquisa, não realiza uma boa prática e serão agravados os desafios da profissão.   

Sobre o ensinar e o educar, ficou claro o significado atribuído pelos estagiários à 

docência como um processo de ensinagem irrestrito à sala de aula, mas, com uma tímida 

necessidade de reflexão e pesquisa para esse fim. Nessa construção, percebemos, com ênfase, 
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marcas de uma construção histórica-social da profissão, visto a incidência de aspectos 

vocacionais como pressupostos que permitem a atuação profissional e o forte valor atribuído 

ao ensinar e ao educar, como aspectos que foram engendrados no entorno da imagem de 

ensino como “transmissão de conhecimento” e a necessidade de ação-reflexão-ação, como 

caminho possível para um ensino que possibilite ao educando enquadrar-se às necessidades 

sociais.   

Confirmamos que os elementos encontrados no núcleo central são fortalecidos pelas 

dimensões do ser e do fazer docente, encontradas a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 

2011), dando forma à representação social do grupo, a saber: dimensão técnico-operacional, 

dimensão criativa e sensível, dimensão sócio-formativa, dimensão  desafio. Reiteramos 

que essas dimensões se apresentam de maneira multifacetada e articuladas aos elementos do 

núcleo central, diante da estrutura simbólica e distinta que permite a definição de uma 

imagem sobre a docência pautada em elementos ainda muito voltados à afetividade, mas que 

começa a despertar para uma visão mais profissionalizada de atuação. 

A dimensão técnico-operacional nos confirma que o ensinar é o eixo central da 

docência. O trabalho na sala de aula, a teoria, e os diversos fundamentos necessários ao 

ensinar são considerados imperativos para profissão. A docência, então, é vista como 

atividade específica à sala de aula, assim como encontramos nos elementos do núcleo central 

dessa representação. Para os sujeitos, as teorias estudadas na academia proporcionam uma 

reflexão para atividade docente em sala de aula. Sobremaneira, para ser docente é preciso um 

bom conhecimento teórico.  

A dimensão criativa e sensível, por outro lado, expressa o conteúdo simbólico e o 

sentimento de pertença do professor diante da prática pedagógica. Ser sensível, criativo, 

lúdico permite, pois, ao docente lidar com as demandas do ensino e da aprendizagem, bem 

como, toda atividade pedagógica. Esses são elementos facilitadores e devem estar intrínsecos 

ao fazer docente. Assim, verificamos que os elementos do núcleo central, amor e dedicação, 

estão diretamente relacionados à docência e podem ter forte indicativo de pertença nessa 

dimensão, visto a capacidade de envolvimento com a profissão de forma sensível e criativa, 

como ressaltam necessários estagiários.  

A dimensão sócio- formativa, por sua vez, permite representar a profissão com traços 

sociais e políticos, principalmente no que se refere à docência como facilitadora para 

construção de um sujeito socialmente ciente de suas obrigações como cidadão. Tem como 
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forte implicador o ensinar e indícios da necessidade de pesquisa e reflexão para o ser docente. 

Confirmamos, aqui, o que outrora encontramos ao investigar sobre o ensinar e o educar, como 

elementos do núcleo central.  

Por último, encontramos a dimensão desafio, caracterizada pelos sentidos postos pelos 

sujeitos diante da prática docente. Seu conteúdo simbólico expressa os desconfortos e as 

dificuldades presentes na profissão como um desafio inerente à docência, uma vez que reflete 

a necessidade do amor e da dedicação para transpor os desafios da profissão. 

Como sabemos, a função das representações sociais é de orientar ações 

(MOSCOVICI, 1978), o que nos permite compreender que essa imagem simbólica criada para 

representar a docência, na verdade, é indicativo que permite a prática docente e a ação 

pedagógica em geral. A docência, em sua dimensão simbólica e representacional, se revela 

pelas regularidades do grupo diante da profissão, percebida por aspectos multifacetados e 

imbricados aos significados do ser e do fazer docente. Isso foi comprovado, mesmo de forma 

breve, em suas práticas no estágio supervisionado. Nas ações equivalentes ao fazer docente, 

percebemos um envolvimento dos sujeitos com o ensinar, diante dos conteúdos permissivos à 

formação de sujeitos sociais e à criatividade, o amor e a sensibilidade imbricados à ação 

pedagógica.  

Acreditamos que a relevância deste trabalho consiste em perceber a compreensão dos 

sujeitos formandos do curso de Pedagogia a respeito do ser e do fazer docente. A docência, 

como objeto representacional, revela, então, a imagem que os formandos carregam a respeito 

da profissão, as diversas maneiras como compreendem a atividade docente. Sobre isso, 

ressaltamos a forte ligação que os sujeitos têm com uma formação voltada para atuação 

profissional na educação infantil e, ainda, de forma tímida, indícios de compreensão dos 

demais atributos que contemplam a docência, expressos, principalmente, nas Diretrizes 

Curriculares do curso de Pedagogia (2006). Apontamos também a forte influência familiar 

para escolha do curso e as regularidades do campo e a subjetividade do habitus imbricados à 

compreensão sobre docência.  

Em linhas gerais, podemos afirmar que alguns elementos que formam essas 

representações sociais estão em processo de construção e outros em processo de 

desconstrução. Sobre isso, confirmamos que a concepção de docência voltada para sala de 

aula, com forte teor afetivo e missionário, pautada na transmissão de conhecimentos, está 

profundamente arraigada em alguns sujeitos, o que contraria os paradigmas atuais. Entretanto, 
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alguns estagiários já se colocam como conscientes da necessidade de pesquisa e reflexão 

sobre o ser e o fazer docente, indicando que a profissionalização ou alguns de seus elementos 

já se fazem presentes, ao menos no plano do discurso.  

Portanto, este trabalho revela que os cursos de formação de professores, mais 

especificamente de Pedagogia, necessitam ainda alinhar teoria e prática, ação e reflexão, 

reforçando os elementos da profissionalização como vetores para se alcançar status social e 

econômico, rechaçando a ideia de que ser professor é ser um sacerdote, munido de um dom e 

que prescinde de condições materiais, pedagógicas e sociais para exercer sua profissão. 

Desse modo, compreender como pensam os futuros docentes a respeito da profissão 

escolhida pode refletir a imagem social desvelada pelas práticas, além do que, pode significar 

uma mola propulsora para se pensar uma formação docente alicerçada pelas necessidades 

formativas do grupo, principalmente por tratarmos aqui de formandos em Pedagogia e da 

grande amplitude de atuação profissional da categoria. Nesse sentido, esperamos ter aquecido 

o debate a respeito da formação do Pedagogo nas interfaces atuais de compreensão dos eixos 

da atividade docente, bem como o debate sobre a organização e reordenação das práticas 

formativas no contexto da academia.  

Esperamos, pois, contribuir para formação docente, bem como fortalecer as discussões 

em torno dos apontamentos apresentados, sem esquecer que o que trazemos são impressões 

específicas de um público alvo, ancoradas em uma forte imagem simbólica que engendra o 

tornar-se docente nas especificidades do contexto profissional.   
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte-UFRN 

Programa De Pós-Graduação em Educação-PPGED 

Linha de Pesquisa: Formação e profissionalização docente 

Orientadora: Elda Maria do Nascimento Melo  

Mestranda: Antônia Maíra Emelly Cabral da Silva Vieira 

 

QUESTIONÁRIO 

Código do participante da pesquisa:__________ (Preenchimento pelo pesquisador) 

1. Período que está cursando:___________________ 

2. Idade:_______________ 

3. Estado civil:  

(  ) solteiro(a) (  ) Casado(a) (  )divorciado(a) (  )Viúvo(a) (  ) União Estável (  ) Outro 

4. Gênero: (  ) Masculino      (  )Feminino   (  ) Outro 

5. Qual sua religião: ________________________________ 

6. Naturalidade (cidade/estado):________________ 

7. Têm filhos: (  ) Não    (   ) Sim   Quantos: ___________   

8. Renda mensal da família: 

(   ) 1 a 5 salários mínimos 

(   ) Mais de 5 até 10 salários mínimos  

(   ) Mais de 10 até 20 salários mínimos. 

9. Qual a profissão/ocupação do seu/da sua: 

Pai:_______________________________________________________ 

Mãe:______________________________________________________ 

Esposo (a):__________________________________________________ 

10. Nível de escolaridade do pai: 
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(  ) Não alfabetizado (  ) Ensino fundamental (   ) Ensino Médio (   ) Ensino Superior (  ) Pós –

graduação (  ) desconhece 

11. Nível de escolaridade da mãe: 

(  ) Não alfabetizado (  ) Ensino fundamental (   ) Ensino Médio (   ) Ensino Superior (  ) Pós –

graduação  (  ) Desconhece  

12. Nível de escolaridade do Esposo: 

(  ) Não alfabetizado (  ) Ensino fundamental (   ) Ensino Médio (   ) Ensino Superior (  ) Nível 

de Pós –graduação (  ) Desconhece. 

13. Quem mora com você: 

(  ) Sozinha 

(  ) Meus pais 

(  ) Maridos e filhos 

(  ) outro(s) 

Quantas pessoas: __________ 

14. Situação da moradia: 

(  ) Casa própria   (  ) Casa alugada  (  ) Casa de parentes ou amigos   

(  )Casa de estudante ,republica... 

15. Onde reside: 

(   ) Zona rural   (   ) Zona urbana  

16. Tipo de escola que cursou o Ensino Fundamental: 

(   )Todo em escola pública (   )Todo em escola particular (   ) Parte em escola pública, parte 

em escola particular  (  ) Outro tipo de escola 

17. Tipo de escola que cursou o Ensino Médio: 

(   )Todo em escola pública (   )Todo em escola particular (   ) Parte em escola pública, parte 

em escola particular.  (  ) Outro tipo de escola 

18. Você já abandonou/ interrompeu os estudos alguma vez? 

(  ) Não (  ) Sim. Neste caso qual o motivo principal (  ) Dificuldade de aprendizagem 

(  )Problemas de saúde (  ) Dificuldades financeiras (  ) Dificuldade de transportes 

(  ) Mudanças de endereço(  ) Falta de motivação (  ) Outra. Especificar____________ 
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19. Qual sua primeira opção de curso ao prestar o primeiro 

vestibular/ENEM?___________________________________ 

20. Motivo da escolha do curso de 

Pedagogia:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21. Você tem experiência na área de 

educação?___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

22. Quanto tempo de experiência você tem na área de educação?________________ 

23. Qual função exerce (u)? _______________________________________________ 

24. Qual sua ocupação profissional?_______________________________ 

25. Alguém da sua família foi/é professor?  

(   ) Não        (   ) Sim             Quem: __________________ 

26. O que você costuma ler? 

(   ) Jornal (   ) Revistas (   ) Livros acadêmicos (   ) Livros literatura (   ) Blogs e sites na 

internet 

27.  Com que frequência? 

(   ) Nunca (   ) Só aos domingos (   ) Algumas vezes por semana (   ) Diariamente 

28. Qual o meio de transporte que você mais utiliza? 

(  ) Transporte coletivo (  ) Carro próprio (  ) Carro da família (  ) Motocicleta 

(  ) bicicleta (  ) Outro 

29. Você possui telefone? 

(  ) fixo        (  ) móvel (  ) pós –pago   (   ) pré-pago 

30. Dentre os bens de consumo abaixo, liste o que a família possui: 

(  ) Câmera fotográfica  (  ) computador ( ) com acesso a internet (  ) sem acesso a internet 

(  ) geladeira   (  ) freezer  (  ) Liquidificador  (  ) DVD  (  ) Televisão  (   ) Câmera filmadora 

(  ) forno micro-ondas (  ) máquina de lavar roupas. 

31. Quais os programas que você costuma assistir com frequência na TV? 

(  ) Jornalístico  (  ) novela  (  ) Humorístico  (  ) Auditório  (  ) Esportivo (  ) Infantil  (  ) 

Policial 



193 
 

 

(  ) Musical  (  ) Não costumo assistir TV.  (  ) outro. Qual?____________ 

32. Que tipo de música você gosta de ouvir? 

(  )MPB  (  ) rock  (  ) sertaneja  (  ) samba (  ) forró (  ) internacional (   ) clássica 

(  ) Axé  (  ) Religiosas/ evangélicas/ gospel. (  ) Não gosto de escutar música 

(  ) outro tipo. Qual? _______________ 

33. Qual o cantor preferido? _____________________ 

34. Qual música preferida? ______________________ 

35. Com exceção dos livros didáticos, quantos livros você leu esse ano? 

(  ) nenhum   (   )1 livro  (   ) 2 livros  (  ) 3 livros (  ) 4 livros  (  ) mais de 5 livros. 

36. Quais os lugares que mais frequenta em momentos de lazer? 

(  ) Teatro (  ) cinema  (   ) museus  (   ) Parque (   ) Shopping (  ) outro. Qual? 

_______________ 

37. O que costuma fazer nas horas vagas? 

(  ) Assistir tv  (  ) Acessar as redes sociais  (  ) dormir  (  ) Acessar a internet (  ) Outro. O 

quê?______________ 

 

Obrigada por contribuir para a realização dessa pesquisa. 
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APÊNDICE B - TALP 

 

TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 
A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE LICENCIANDOS EM PEDAGOGIA ACERCA DA DOCÊNCIA: 

UM ESTUDO SOBRE HABITUS E IDENTIDADE  
 

 

 
(Não preencher esse campo) 

I. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO  

ID. SUJEITO ______ 

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 

Tipo de escola que freqüentou no Ensino Médio 

(   ) Pública (   ) Privada 

Estágio que está cursando este semestre 

(   ) Estágio I  (   ) Estágio II 

(   ) Estágio III  

Semestre ingresso na UERN:  

Período atual na UERN (constante no histórico):  

Possui experiência como docente (    )Sim                                  (   )Não 

Escola/campo de estágio em que está atuando: (  )Pública                   (   )Particular 

 
II. CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

 

1. Escreva rapidamente as palavras (somente palavras, uma para cada espaço) que, em sua 

opinião, completam a afirmação: 

 

Docência é... 
(POR FAVOR, É MUITO IMPORTANTE PREENCHER TODOS OS 03 (TRÊS) ESPAÇOS ABAIXO) 

 
 

 

 

 

 

 

2. Agora enumere as palavras que você escreveu, classificando-as de acordo com a 

importância que você atribui a cada uma delas. Use os quadrinhos para pôr os números. 

 

3. Justifique a escolha e hierarquização que você fez das palavras. 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada! 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Eu, ....................................................................................., tendo sido convidado a 

participar da pesquisa “A Representação Social de estagiários (as) do curso de Pedagogia 

acerca da Docência” que tem como pesquisador responsável a Srª. Antonia Maíra Emelly 

Cabral da Silva Vieira, 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: 

 

 Que o objetivo dessa pesquisa é identificar a representação social de docência 

construída por estudantes do curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte UERN/Campus Central; 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o de propiciar uma discussão acerca da 

representação social de Docência, a construção do habitus e identidade docente na prática 

educativa que vem sendo desenvolvida a partir do Estágio Supervisionado I, II e III, no Curso 

de Pedagogia/UERN. 

 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), 

entrevista semiestruturada e observação. 

Que eu participarei das seguintes etapas: Técnica de Associação Livre de Palavras 

(TALP), entrevista semiestruturada e observação. 

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, na entrevista semiestruturada e na observação. 

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, da  

entrevista semiestruturada e da observação pelas pesquisadoras. 

Que, sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do 

estudo. 

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. 
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 Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de cinco 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: Antonia Maíra Emelly Cabral da Silva Vieira. 

 

 

 

 

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 “A Representação Social de estagiários (as) do curso de Pedagogia acerca da 

Docência”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Mossoró, 10 de novembro de 2014. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisadora responsável pelo estudo (A Representação Social de estagiários 

(as) do curso de Pedagogia acerca da Docência), 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 
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APÊNDICE D - ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 

Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte-UFRN 

Programa De Pós-Graduação em Educação-PPGEd 

Linha de Pesquisa: Formação e profissionalização docente 

Orientadora: Elda Maria do Nascimento Melo  

Mestranda: Antônia Maíra Emelly Cabral da Silva Vieira 

 

 

1. O que você compreende sobre docência? 

 

 

2. Para você há diferença entre ser docente e ser professor? 

 

3. De que forma o curso de Pedagogia lhe prepara para a carreira docente? 

 

 

 

4. Que disciplinas mais contribuíram para a construção do ser docente? 

 

 

 

5. Que disciplinas mais contribuíram para a construção do fazer docente? 

 

 

6. Qual a importância do estágio Supervisionado para a sua formação? 

 

 

 

 

 


