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Estudar as representações sociais que futuros professores de educação infantil 
elaboraram sobre o trabalho docente é um meio de poder avaliar como temos 
realizado a formação inicial na universidade. Mas, também, favorece a 
compreensão da elaboração que o futuro professor faz sobre seu trabalho e a 
identificação que constrói a respeito do que é/como é ser professor de crianças 
pequenas; são aspectos–chave que moverão suas escolhas, ações e interações 
como professor de crianças pequenas. Nesse sentido, amparados na teoria das 
representações sociais de Moscovici e seus seguidores, pretendemos investigar a 
interferência dos processos de formação inicial nas representações que os futuros 
profissionais docentes tem e constroem sobre o trabalho pedagógico da Educação 
Infantil. Adotamos como objetivos específicos: identificar junto aos alunos em 
formação para a docência na educação infantil no curso de Pedagogia da FCT/Unesp 
e do CPAN/UFMS como se estruturam as representações sociais sobre a profissão 
docente, sobre a especificidade do trabalho pedagógico e sobre seus futuros 
“alunos”; analisar continuidades e transformações nas RS no decorrer do processo 
de formação inicial, procurando identificar se o processo formativo e as práticas 
educativas adotadas são capazes de imprimir alterações nas RS preexistentes e, 
comparar as concepções dos estudantes das duas universidades. O estudo, de 
caráter longitudinal, acompanhará os alunos do curso de Pedagogia da FCT/Unesp e 
do CPAN/UFMS no período de duração do curso, entre os anos de 2009 e 2012, 
utilizando como instrumentos para o levantamento dos dados questionários, texto 
narrativo e entrevistas semi–estruturadas. O tratamento dos dados se dará com 
auxílio de softwares estatísticos (Alceste e SPSS) e a análise de conteúdo a luz da 
teoria de Bardin (1979). Estamos na fase de analise dos dados obtidos em março 
de 2009.  
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Nesta pesquisa consideramos que a abordagem das representações sociais durante 
o processo formativo de professores para a educação de crianças pequenas, 
fecunda e articula a elaboração da identidade de professor, profissional daquele 
ambiente educativo diverso da casa. 

A abordagem das representações sociais durante o processo formativo de 
professores para a educação de crianças pequenas 

A imagem, as crenças, as expectativas que foram elaboradas sobre o que/como é 
ser professor de crianças pequenas na creche e na pré-escola são ativados quando 
o futuro professor é posto diante da necessidade de interagir com as crianças no 
contexto da instituição de educação infantil. Suas representações sociais pré-
existentes, suas idéias-imagens do professor de crianças pequenas e do trabalho 
docente naqueles espaços orientarão seus primeiros contatos com a realidade 



concreta, a criança real, as contradições e a variabilidade do dia-a-dia, orientando 
(re) ações, escolhas, suscitando certas motivações, muitas resistências e conflitos. 

Baillauquès (2001), afirma que resultados de estudos tendem a demonstrar que 
considerar as representações sociais contribui para a profissionalização docente no 
percurso de sua evolução. Outro aspecto apontado pela autora é a possibilidade de 
realizar um trabalho de proximidade entre as imagens, as expectativas sobre o 
futuro trabalho docente e as realidades deste, pois se assim for, o estudante 
poderá fazer avaliações em relação aos próprios saberes, ao saber-fazer e às 
atitudes exigidas pelo trabalho docente. 

"Desse modo, o praticante poderia tornar-se, na melhor das hipóteses, um criador 
de seu trabalho, de seus progressos, de seu posicionamento e de suas posturas 
pessoais dentro da profissão visada, para si mesmo e para o outro. Isto se daria em 
seu contexto de normas, regras, dispositivos e ambientes. Ele participaria da 
elaboração psicossocial do papel, atingindo, assim, sua própria concepção deste 
último, com a projeção de si mesmo nessa abordagem." (p. 52). 

  

Assim, estudar as representações sociais que futuros professores de educação 
infantil elaboraram sobre o trabalho docente é um meio pelo qual podemos avaliar 
como temos realizado a formação inicial na universidade. Também favorece a 
compreensão das elaborações que o futuro professor faz sobre o trabalho docente e 
a identificação que constrói a respeito do que é/como é ser professor de crianças 
pequenas; são aspectos-chave que moverão suas escolhas, ações e interações 
docentes. 

Tendo em mente o processo de formação pessoal e profissional, é importante 
compreender que as representações sociais são elaborações psicológicas e sociais, 
construídas pelos indivíduos e com os indivíduos e possuem uma dupla função: 
tornar familiar o que é estranho/ameaçador e perceptível o que é invisível. É o 
conhecimento habitualmente denominado de espontâneo, ingênuo, vulgar, do 
senso comum ou pensamento natural por oposição ao pensamento científico 
(GUIMARÃES, 2005). Moscovici (1978, 1984b) denomina este tipo de conhecimento 
de conhecimento prático. Explica que ele se constitui a partir de nossas 
experiências, das informações, conhecimentos e modelos de pensamento recebidos 
e transmitidos por intermédio da cultura, da educação e da comunicação social. Por 
isso, em muitos dos seus aspectos é conhecimento socialmente elaborado e 
compartilhado. 

O conceito de representação social, segundo o modelo teórico unitário de Moscovici 
(1978, 1984a, 1981), designa uma forma de conhecimento específico, o saber do 
senso-comum, cujos conteúdos manifestam a operação de processos geradores e 
funcionais socialmente caracterizados.  

As representações sociais constituem modalidade de pensamento prático orientado 
para a comunicação, a compreensão e o domínio do contexto social, material e 
ideal. Tanto é verdadeiro que apresentam características específicas em relação à 
organização dos conteúdos, das operações mentais e da lógica. Tais características 
nos parecem interessantes considerar ao organizar os procedimentos formativos. 

O conhecimento apreendido do objeto passa a fazer parte das conversas e aparece 
na forma de frases, visões, jargões, ditados, preconceitos, estereótipos, soluções, 
etc., tendo um efeito de realidade para o indivíduo (GUIMARÃES, 2000).  



Podemos depreender que investigar as RS que os futuros professores de crianças 
pequenas têm do trabalho docente e de sua especificidade pode contribuir para a 
construção de um outro paradigma de formação inicial do professor para educação 
infantil e de compreensão das motivações e resistências dos estudantes; formação 
que parte de uma outra maneira de compreender a função do professor da 
educação infantil e o quanto esta se distancia do professor dos anos posteriores, 
como também a função da instituição de educação infantil perante a sociedade 
brasileira. 

O processo de transformação da função da instituição de educação infantil nos 
últimos anos do século XX foi impulsionado pela construção da concepção de 
criança como sujeito de direitos, do direito à educação infantil amplamente 
assegurado pelo ordenamento legal. 

Uma outra visão de criança pequena nos remete aos projetos de formação do 
professor que, em atendimento à exigência do disposto na Resolução 
CNE/CP01/2006, fixou novas Diretrizes Curriculares para os cursos de Pedagogia.  

Na contemporaneidade, os projetos de formação se vêem diante de uma nova 
forma de conceitualizar a criança e um tipo de instituição de educação infantil que 
se distancia da idéia de assistência e favor ou caricatura do Ensino Fundamental.  

Por estas razões, a formação inicial do professor precisa enfatizar a revisão de 
antigas crenças e saberes sobre a futura atuação docente. Para isto não pode 
prescindir do conhecimento cientifico já elaborado sobre o funcionamento do 
raciocínio, sobre o valor das trocas e das relações sociais positivas nos anos iniciais 
do desenvolvimento humano, entre outros avanços da ciência pedagógica. Em 
relação ao professor de crianças pequenas vem se desenvolvendo a expectativa 
que ele detenha conhecimentos e habilidades para organizar ambientes educativos 
- espaços, tempos, materiais, propostas, relacionamentos que privilegiem as 
interações sociais entre adultos e crianças e criança-criança e experiências ou 
situações de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento e o crescimento 
infantil.  

Para tanto, os projetos de formação de professores para educação infantil precisam 
favorecer a elaboração dos conhecimentos legais, teóricos e o exercício prático 
(estágios; estudos de casos; oficinas pedagógicas etc.) para que o professor saiba 
como organizar ambientes interativos numa pedagogia voltada para os 
relacionamentos, onde a participação da criança é valorizada e incentivada, 
mediante propostas em que o exercício da capacidade de comunicação, expressão e 
representação são os aspectos-chave. Também, a formação docente precisa 
orientar-se para a capacidade de elaboração de propostas pedagógico-curriculares 
com identidade própria; em respeito aos direitos da criança a educação é 
intencionalmente concebida para suas necessidades e interesses, seja na creche ou 
na pré-escola. 

Machado (1999, p. 85) amplia a concepção de integração cuidar/educar com "a 
proposta da pedagogia das interações como sendo a que vem tentando romper com 
modos tradicionais de organização da prática pedagógica nas instituições de 
educação infantil". Mais recentemente Oliveira-Formosinho et al (2007; 2007a) 
enuncia as três tarefas centrais de um modo participativo de fazer pedagogia. O 
que a autora propõe é uma pedagogia que se centra nas crianças, que cria espaço 
de participação para estas a partir de uma estrutura, de uma organização, de 
recursos e de interações intencionalmente pensados para criar múltiplas 
possibilidades, de modo que a escuta ativa da criança tenha reais conseqüências 
nos resultados de aprendizagem. A pedagogia participativa tem clareza da relação 



íntima entre processos de aprendizagem e os contextos educativos onde ocorrem e 
prescinde de um professor bem formado para atender tais exigências. 

Os resultados que apresentaremos é um recorte do estudo longitudinal intitulado 

A pesquisa 

"As representações sociais construídas por estudantes do curso de pedagogia sobre 
profissão docente e especificidade do trabalho pedagógico na educação infantil"

O estudo se propõe identificar junto aos alunos em formação para a docência na 
educação infantil no curso de Pedagogia da FCT/Unesp e CPAN/UFMS como se 
estruturam as representações sociais sobre a profissão docente, sobre a 
especificidade do trabalho pedagógico e sobre seus futuros "alunos"; analisar 
continuidades e transformações nas RS no decorrer do processo de formação 
inicial, procurando identificar se o processo formativo e as práticas educativas 
adotadas são capazes de imprimir alterações nas RS preexistentes, além de 
comparar as representações sociais dos estudantes das duas universidades, uma 
vez que estão inseridas em contextos singulares. 

 e 
se articula ao grupo de pesquisa "Profissão docente: trabalho docente, trajetória 
profissional, identidade profissional e representações sociais", em funcionamento na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia - Unesp, Presidente Prudente-SP. 

Os dados com os quais trabalharemos neste texto foram obtidos em março de 
2009, primeira etapa da pesquisa, por meio de um questionário aplicado em 68 
alunos do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP, 
campus de Presidente Prudente e em 39 alunos da Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul-CPAN/UFMS. Delimitaremos a discussão aos resultados obtidos por 
meio do tratamento de dados utilizando o software estatístico EVOC 2000 
(Ensemble de Programmes Permettant L'annalyse des evocations, de Verges, 
versão 2002) às questões de associação livre com a palavra indutora PROFESSOR

O questionário mencionado é composto de três partes. Na primeira parte pretende-
se investigar as associações livres dos alunos a respeito das palavras indutoras, 
nesta ordem: 

 
e da análise de conteúdo (BARDIN, 1977).  

1 - creche, 2 - pré-escola, 3 - criança,  4 - professor, 5 - 
afetividade e 6 - família. 

A opção metodológica desta investigação se fundamentada numa abordagem 
qualitativa (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 21), com nuances de um estudo 
longitudinal, que se dará a partir do acompanhamento dos alunos entre os anos de 
2009 e 2012, período em que freqüentarão curso de graduação. Considerando os 
objetivos específicos, a pesquisa contará ainda com a elaboração de textos 
narrativos (REIS, 2008; BOLÍVAR, 2002; CONNELLY e CLANDININ, 1990; 1986), e 
entrevistas semi-estruturadas (SZYMANSKI, 2001). 

A segunda parte conta com trinta questões sobre vários 
aspectos do trabalho docente. Na terceira parte do questionário há um conjunto de 
questões que pretende obter dados do perfil dos respondentes. 

As associações com a palavra PROFESSOR produziram nos 107 alunos participantes 
que responderam o questionário, 528 palavras, das quais 164 foram diferentes. 
Para a composição do Núcleo Central (NC) e dos elementos periféricos (EP) 
consideramos as palavras que tiveram freqüência maior que 4 e intermediária de 
11 (software estatístico EVOC 2000 - Ensemble de Programmes Permettant 

As representações sociais dos estudantes iniciantes do curso de Pedagogia 
da Fct/UNESP e CPAN/UFMS sobre profissão docente e especificidade do 
trabalho  



L'annalyse des evocations, de Verges, versão 2002). Com relação à ordem de 
evocação, foram consideradas como representações do NC as palavras com 
freqüência maior que 10 e ordem de posição menor que 2,5. Para que possamos 
responder ao proposto para esta comunicação, vamos apresentar os resultados 
encontrados para as associações com a palavra PROFESSOR relativamente aos 
estudantes da Fct/UNESP e CPAN/UFMS

As palavras que compuseram o NC PROFESSOR dos estudantes da

. Em seguida faremos os comentários 
pertinentes. 

 Fct/UNESP 
referiram-se à palavra: ensinar, ao local onde ocorre esta ação: a escola, a atitude: 
responsabilidade, e a quem exerce tal ação: o educador, profissional. No caso dos 
estudantes da CPAN/UFMS

No segundo quadrante, as associações dos estudantes da

, referiram-se à palavra: educador e a qualidade que 
este deve apresentar: amigo. 

 Fct/UNESP se referem 
às palavras que indicam características ou qualidades esperadas do professor: 
amigo, autoridade, inteligência e respeito. Entre os alunos da CPAN/UFMS

Com palavras menos freqüentes (bem menores que 12) entre os estudantes da

 não 
foram encontradas associações neste quadrante.    

 
Fct/UNESP foram evocadas as palavras: aluno, o espaço onde o educador exerce 
sua função: a aula e o objeto do seu trabalho: conhecimento, formação, educar, 
educação. Interessante a frequência baixa para a idéia de criança pequena como 
aluno e a sala de aula como espaço das interações com a criança. Mas, não parece 
igualmente interessante a baixa freqüência em relação ao que é próprio da 
profissão docente. Outras associações se dão em relação a qualidades esperadas do 
educador: capacitado, dedicação, mestre, preparado, sabedoria. No caso dos 
estudantes da CPAN/UFMS

Finalmente, os estudantes da

 PROFESSOR foi associada com menos freqüência às 
palavras: capacitado, dedicação, educar, educação, ensinar e responsabilidade. Os 
estudantes de Corumbá-Ms, ao demonstrarem as associações anteriores com 
menor freqüência, reforçam o NC professor-amigo, pois ações e características 
próprias da profissão docente ainda não podem ameaçá-
lo.                                                         

 Fct/UNESP, no último quadrante, com palavras 
menos freqüentes e bem mais tardias nas evocações encontramos aspectos 
relacionados a interação do adulto com a criança: amor, paciência, carinhoso, 
exemplo, disciplina, importante e a palavra: didática. Talvez estas evocações 
tardias possam indicar uma dificuldade em relação aos aspectos interacionais e 
pedagógicos do trabalho com crianças pequenas. Os estudantes da CPAN/UFMS

Em síntese, os estudantes da Fct/UNESP organizam sua RS em torno da idéia-
imagem do educador-profissional que ensina na escola com responsabilidade, 
autoridade, inteligência, amizade e respeito. Por outro lado, os estudantes da  

 
fazem evocações que relacionam PROFESSOR à palavra: aluno, às palavras: 
atencioso, orientador, formador, paciência, respeito, e às palavras: conhecimento e 
profissional. Tais evocações tardias confirmam mais uma vez o NC educador-amigo 
como a RS destes alunos.       

CPAN/UFMS organizam sua RS em torno da idéia-imagem do educador-amigo. 
Sendo assim, ainda não encontramos neste grupo RS sobre PROFESSOR que 
indiquem elaborações a respeito do que é/como é ser professor de crianças 
pequenas, bem como sobre a especificidade do trabalho docente na educação 
infantil. 

Considerações Finais  



Encontramos RS entre os estudantes das duas universidades que não se adequam 
ao perfil de professor de crianças pequenas na contemporaneidade. Nem o 
professor escolar, segundo o modelo do Ensino Fundamental, nem o educador 
amigo que cuida de garantir interesses e necessidades infantis correspondem ao 
conceito de criança sujeito de direitos, presente na legislação brasileira e na 
literatura da área.                       

Tais resultados apontam a compreensão que os estudantes possuem sobre o 
trabalho docente e a identificação que construíram até este momento a respeito do 
que é/como é ser professor de crianças pequenas.  

A RS de professor encontrada em março de 2009 entre os estudantes dos dois 
grupos é uma forma de pensamento prático elaborado por intermédio de suas 
experiências anteriores na escola, na família, na sociedade, na sua comunidade 
etc., que condiciona ações, escolhas e orienta a comunicação, a compreensão e 
domínio dos diferentes contextos. Este é um aspecto importante a ser observado 
pelos formadores quando de suas opções metodológicas. 

A diferença na RS dos dois grupos de estudantes é explicada pela diferença dos 
contextos onde vivenciaram suas experiências. A RS do sujeito é também a RS do 
grupo ao qual pertence. 

 Neste sentido, a RS que os futuros professores de crianças pequenas têm do 
trabalho docente e de sua especificidade pode se constituir numa importante 
referência para a compreensão das motivações e resistências dos estudantes 
ingressantes no ensino superior frente aos novos conhecimentos, reflexões, 
propostas e de modo mais contundente nos momentos de estágio de regência.  

Até este momento da investigação, temos que o ponto de partida e de chegada 
parece ser a elaboração da função do professor da educação infantil e o quanto 
esta se distancia do professor dos anos posteriores ou da jardineira amiga e 
carinhosa que cuida e atende os interesses emergentes das crianças.  Para isto, 
crenças profundas deverão ser abaladas. Resta-nos a pergunta: como os processos 
formativos podem intervir de maneira que isso se torne possível? 
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A abordagem das representações sociais durante o processo formativo de 

professores para a educação de crianças pequenas 

 

Nesta pesquisa consideramos que a abordagem das representações sociais 

durante o processo formativo de professores para a educação de crianças pequenas, 

fecunda e articula a elaboração da identidade de professor, profissional daquele 

ambiente educativo diverso da casa. 

A imagem, as crenças, as expectativas que foram elaboradas sobre o que/como é 

ser professor de crianças pequenas na creche e na pré-escola são ativados quando o 

futuro professor é posto diante da necessidade de interagir com as crianças no contexto 

da instituição de educação infantil. Suas representações sociais pré-existentes, suas 

idéias-imagens do professor de crianças pequenas e do trabalho docente naqueles 

espaços orientarão seus primeiros contatos com a realidade concreta, a criança real, as 

contradições e a variabilidade do dia-a-dia, orientando (re) ações, escolhas, suscitando 

certas motivações, muitas resistências e conflitos. 

Baillauquès (2001), afirma que resultados de estudos tendem a demonstrar que 

considerar as representações sociais contribui para a profissionalização docente no 

percurso de sua evolução. Outro aspecto apontado pela autora é a possibilidade de 

realizar um trabalho de proximidade entre as imagens, as expectativas sobre o futuro 

trabalho docente e as realidades deste, pois se assim for, o estudante poderá fazer 

avaliações em relação aos próprios saberes, ao saber-fazer e às atitudes exigidas pelo 

trabalho docente. 

Desse modo, o praticante poderia tornar-se, na melhor das hipóteses, 
um criador de seu trabalho, de seus progressos, de seu posicionamento 
e de suas posturas pessoais dentro da profissão visada, para si mesmo 
e para o outro. Isto se daria em seu contexto de normas, regras, 
dispositivos e ambientes. Ele participaria da elaboração psicossocial 
do papel, atingindo, assim, sua própria concepção deste último, com a 
projeção de si mesmo nessa abordagem (p. 52). 

 

Assim, estudar as representações sociais que futuros professores de educação 

infantil elaboraram sobre o trabalho docente é um meio de podermos avaliar como 

temos realizado a formação inicial na universidade. Também favorece a compreensão 

das elaborações que o futuro professor faz sobre o trabalho docente e a identificação que 

constrói a respeito do que é/como é ser professor de crianças pequenas; são aspectos-

chave que moverão suas escolhas, ações e interações docentes. 
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Tendo em mente o processo de formação pessoal e profissional, é importante 

compreender que as representações sociais são elaborações psicológicas e sociais, 

construídas pelos indivíduos e com os indivíduos e possuem uma dupla função: tornar 

familiar o que é estranho/ameaçador e perceptível o que é invisível. É o conhecimento 

habitualmente denominado de espontâneo, ingênuo, vulgar, do senso comum ou 

pensamento natural por oposição ao pensamento científico (GUIMARÃES, 2005). 

Moscovici (1978, 1984b) denomina este tipo de conhecimento de conhecimento prático. 

Explica que ele se constitui a partir de nossas experiências, das informações, 

conhecimentos e modelos de pensamento recebidos e transmitidos por intermédio da 

cultura, da educação e da comunicação social. Por isso, em muitos dos seus aspectos é 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado. 

O conceito de representação social, segundo o modelo teórico unitário de 

Moscovici (1978, 1984a, 1981), designa uma forma de conhecimento específico, o 

saber do senso-comum, cujos conteúdos manifestam a operação de processos geradores 

e funcionais socialmente caracterizados.  

As representações sociais constituem modalidade de pensamento prático 

orientado para a comunicação, a compreensão e o domínio do contexto social, material 

e ideal. Tanto é verdadeiro que apresentam características específicas em relação à 

organização dos conteúdos, das operações mentais e da lógica. Tais características nos 

parecem interessantes considerar ao organizar os procedimentos formativos. 

O conhecimento apreendido do objeto passa a fazer parte das conversas e 

aparece na forma de frases, visões, jargões, ditados, preconceitos, estereótipos, 

soluções, etc., tendo um efeito de realidade para o indivíduo (GUIMARÃES, 2000).  

Podemos depreender que investigar as RS que os futuros professores de crianças 

pequenas têm do trabalho docente e de sua especificidade pode contribuir para a 

construção de um outro paradigma de formação inicial do professor para educação 

infantil e de compreensão das motivações e resistências dos estudantes; formação que 

parte de uma outra maneira de compreender a função do professor da educação infantil 

e o quanto esta se distancia do professor dos anos posteriores, como também a função 

da instituição de educação infantil perante a sociedade brasileira. 

O processo de transformação da função da instituição de educação infantil nos 

últimos anos do século XX foi impulsionado pela construção da concepção de criança 

como sujeito de direitos, do direito à educação infantil amplamente assegurado pelo 

ordenamento legal. 
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Uma outra visão de criança pequena nos remete aos projetos de formação do 

professor que, em atendimento à exigência do disposto na Resolução CNE/CP01/2006, 

fixou novas Diretrizes Curriculares para os cursos de Pedagogia.  

Na contemporaneidade, os projetos de formação se vêem diante de uma nova 

forma de conceitualizar a criança e um tipo de instituição de educação infantil que se 

distancia da idéia de assistência e favor ou caricatura do Ensino Fundamental.  

Por estas razões, a formação inicial do professor precisa enfatizar a revisão de 

antigas crenças e saberes sobre a futura atuação docente. Para isto não pode prescindir 

do conhecimento cientifico já elaborado sobre o funcionamento do raciocínio, sobre o 

valor das trocas e das relações sociais positivas nos anos iniciais do desenvolvimento 

humano, entre outros avanços da ciência pedagógica. Em relação ao professor de 

crianças pequenas vem se desenvolvendo a expectativa que ele detenha conhecimentos 

e habilidades para organizar ambientes educativos – espaços, tempos, materiais, 

propostas, relacionamentos que privilegiem as interações sociais entre adultos e crianças 

e criança-criança e experiências ou situações de aprendizagem que favoreçam o 

desenvolvimento e o crescimento infantil.  

Para tanto, os projetos de formação de professores para educação infantil 

precisam favorecer a elaboração dos conhecimentos legais, teóricos e o exercício prático 

(estágios; estudos de casos; oficinas pedagógicas etc.) para que o professor saiba como 

organizar ambientes interativos numa pedagogia voltada para os relacionamentos, onde 

a participação da criança é valorizada e incentivada, mediante propostas em que o 

exercício da capacidade de comunicação, expressão e representação são os aspectos-

chave. Também, a formação docente precisa orientar-se para a capacidade de 

elaboração de propostas pedagógico-curriculares com identidade própria; em respeito 

aos direitos da criança a educação é intencionalmente concebida para suas necessidades 

e interesses, seja na creche ou na pré-escola. 

Machado (1999, p. 85) amplia a concepção de integração cuidar/educar com “a 

proposta da pedagogia das interações como sendo a que vem tentando romper com 

modos tradicionais de organização da prática pedagógica nas instituições de educação 

infantil”. Mais recentemente Oliveira-Formosinho et al (2007; 2007a) enuncia as três 

tarefas centrais de um modo participativo de fazer pedagogia. O que a autora propõe é 

uma pedagogia que se centra nas crianças, que cria espaço de participação para estas a 

partir de uma estrutura, de uma organização, de recursos e de interações 

intencionalmente pensados para criar múltiplas possibilidades, de modo que a escuta 
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ativa da criança tenha reais conseqüências nos resultados de aprendizagem. A pedagogia 

participativa tem clareza da relação íntima entre processos de aprendizagem e os 

contextos educativos onde ocorrem e prescinde de um professor bem formado para 

atender tais exigências. 

A pesquisa 

Os resultados que apresentaremos é um recorte do estudo longitudinal intitulado 

“As representações sociais construídas por estudantes do curso de pedagogia sobre 

profissão docente e especificidade do trabalho pedagógico na educação infantil” e se 

articula ao grupo de pesquisa “Profissão docente: trabalho docente, trajetória 

profissional, identidade profissional e representações sociais”, em funcionamento na 

Faculdade de Ciências e Tecnologia – Unesp, Presidente Prudente-SP. 

O estudo se propõe identificar junto aos alunos em formação para a docência na 

educação infantil no curso de Pedagogia da FCT/Unesp e CPAN/UFMS como se 

estruturam as representações sociais sobre a profissão docente, sobre a especificidade do 

trabalho pedagógico e sobre seus futuros “alunos”; analisar continuidades e 

transformações nas RS no decorrer do processo de formação inicial, procurando 

identificar se o processo formativo e as práticas educativas adotadas são capazes de 

imprimir alterações nas RS preexistentes, além de comparar as representações sociais 

dos estudantes das duas universidades, uma vez que estão inseridas em contextos 

singulares. 

Os dados com os quais trabalharemos neste texto foram obtidos em março de 

2009, primeira etapa da pesquisa, por meio de um questionário aplicado em 68 alunos 

do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP, campus de 

Presidente Prudente e em 39 alunos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul-

CPAN/UFMS. Delimitaremos a discussão aos resultados obtidos por meio do 

tratamento de dados utilizando o software estatístico EVOC 2000 (Ensemble de 

Programmes Permettant L’annalyse des evocations, de Verges, versão 2002) às 

questões de associação livre com a palavra indutora PROFESSOR e da análise de 

conteúdo (Bardin, 1977).  

O questionário mencionado é composto de três partes. Na primeira parte 

pretende-se investigar as associações livres dos alunos a respeito das palavras indutoras, 

nesta ordem: 1 - creche, 2 - pré-escola, 3 - criança,  4 - professor, 5 - afetividade e 6 - 
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família. A segunda parte conta com trinta questões sobre vários aspectos do trabalho 

docente. Na terceira parte do questionário há um conjunto de questões que pretende 

obter dados do perfil dos respondentes. 

A opção metodológica desta investigação se fundamentada numa abordagem 

qualitativa (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 21), com nuances de um estudo 

longitudinal, que se dará a partir do acompanhamento dos alunos entre os anos de 2009 

e 2012, período em que freqüentarão curso de graduação. Considerando os objetivos 

específicos, a pesquisa contará ainda com a elaboração de textos narrativos (REIS, 

2008; BOLÍVAR, 2002; CONNELLY e CLANDININ, 1990; 1986), e entrevistas semi-

estruturadas (SZYMANSKI, 2001). 

 

As representações sociais dos estudantes iniciantes do curso de Pedagogia da 

Fct/UNESP e CPAN/UFMS sobre profissão docente e especificidade do trabalho  

 

As associações com a palavra PROFESSOR produziram nos 107 alunos 

participantes que responderam o questionário, 528 palavras, das quais 164 foram 

diferentes. Para a composição do Núcleo Central (NC) e dos elementos periféricos (EP) 

consideramos as palavras que tiveram freqüência maior que 4 e intermediária de 11 

(software estatístico EVOC 2000 - Ensemble de Programmes Permettant L’annalyse des 

evocations, de Verges, versão 2002). Com relação à ordem de evocação, foram 

consideradas como representações do NC as palavras com freqüência maior que 10 e 

ordem de posição menor que 2,5. Para que possamos responder ao proposto para esta 

comunicação, vamos apresentar os resultados encontrados para as associações com a 

palavra PROFESSOR relativamente aos estudantes da Fct/UNESP e CPAN/UFMS. 

Em seguida faremos os comentários pertinentes. 

As palavras que compuseram o NC PROFESSOR dos estudantes da Fct/UNESP 

referiram-se à palavra: ensinar, ao local onde ocorre esta ação: a escola, a atitude: 

responsabilidade, e a quem exerce tal ação: o educador, profissional. No caso dos 

estudantes da CPAN/UFMS, referiram-se à palavra: educador e a qualidade que este 

deve apresentar: amigo. 

No segundo quadrante, as associações dos estudantes da Fct/UNESP se referem 

às palavras que indicam características ou qualidades esperadas do professor: amigo, 

autoridade, inteligência e respeito. Entre os alunos da CPAN/UFMS não foram 

encontradas associações neste quadrante.   
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Com palavras menos freqüentes (bem menores que 12) entre os estudantes da 

Fct/UNESP foram evocadas as palavras: aluno, o espaço onde o educador exerce sua 

função: a aula e o objeto do seu trabalho: conhecimento, formação, educar, educação. 

Interessante a frequência baixa para a idéia de criança pequena como aluno e a sala de 

aula como espaço das interações com a criança. Mas, não parece igualmente 

interessante a baixa freqüência em relação ao que é próprio da profissão docente. Outras 

associações se dão em relação a qualidades esperadas do educador: capacitado, 

dedicação, mestre, preparado, sabedoria. No caso dos estudantes da CPAN/UFMS 

PROFESSOR foi associada com menos freqüência às palavras: capacitado, dedicação, 

educar, educação, ensinar e responsabilidade. Os estudantes de Corumbá-Ms, ao 

demonstrarem as associações anteriores com menor freqüência, reforçam o NC 

professor-amigo, pois ações e características próprias da profissão docente ainda não 

podem ameaçá-lo.                                                         

Finalmente, os estudantes da Fct/UNESP, no último quadrante, com palavras 

menos freqüentes e bem mais tardias nas evocações encontramos aspectos relacionados 

a interação do adulto com a criança: amor, paciência, carinhoso, exemplo, disciplina, 

importante e a palavra: didática. Talvez estas evocações tardias possam indicar uma 

dificuldade em relação aos aspectos interacionais e pedagógicos do trabalho com 

crianças pequenas. Os estudantes da CPAN/UFMS fazem evocações que relacionam 

PROFESSOR à palavra: aluno, às palavras: atencioso, orientador, formador, paciência, 

respeito, e às palavras: conhecimento e profissional. Tais evocações tardias confirmam 

mais uma vez o NC educador-amigo como a RS destes alunos.       

Em síntese, os estudantes da Fct/UNESP organizam sua RS em torno da idéia-

imagem do educador-profissional que ensina na escola com responsabilidade, 

autoridade, inteligência, amizade e respeito. Por outro lado, os estudantes da  

CPAN/UFMS organizam sua RS em torno da idéia-imagem do educador-amigo. Sendo 

assim, ainda não encontramos neste grupo RS sobre PROFESSOR que indiquem 

elaborações a respeito do que é/como é ser professor de crianças pequenas, bem como 

sobre a especificidade do trabalho docente na educação infantil. 

 

Considerações Finais 

 

Encontramos RS entre os estudantes das duas universidades que não se adequam 

ao perfil de professor de crianças pequenas na contemporaneidade. Nem o professor 
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escolar, segundo o modelo do Ensino Fundamental, nem o educador amigo que cuida de 

garantir interesses e necessidades infantis correspondem ao conceito de criança sujeito 

de direitos, presente na legislação brasileira e na literatura da área.                       

Tais resultados apontam a compreensão que os estudantes possuem sobre o 

trabalho docente e a identificação que construíram até este momento a respeito do que 

é/como é ser professor de crianças pequenas.  

A RS de professor encontrada em março de 2009 entre os estudantes dos dois 

grupos é uma forma de pensamento prático elaborado por intermédio de suas 

experiências anteriores na escola, na família, na sociedade, na sua comunidade etc., que 

condiciona ações, escolhas e orienta a comunicação, a compreensão e domínio dos 

diferentes contextos. Este é um aspecto importante a ser observado pelos formadores 

quando de suas opções metodológicas. 

A diferença na RS dos dois grupos de estudantes é explicada pela diferença dos 

contextos onde vivenciaram suas experiências. A RS do sujeito é também a RS do 

grupo ao qual pertence. 

 Neste sentido, a RS que os futuros professores de crianças pequenas têm do 

trabalho docente e de sua especificidade pode se constituir numa importante referência 

para a compreensão das motivações e resistências dos estudantes ingressantes no ensino 

superior frente aos novos conhecimentos, reflexões, propostas e de modo mais 

contundente nos momentos de estágio de regência.  

Até este momento da investigação, temos que o ponto de partida e de chegada 

parece ser a elaboração da função do professor da educação infantil e o quanto esta se 

distancia do professor dos anos posteriores ou da jardineira amiga e carinhosa que cuida 

e atende os interesses emergentes das crianças.  Para isto, crenças profundas deverão ser 

abaladas. Resta-nos a pergunta: como os processos formativos podem intervir de 

maneira que isso se torne possível? 
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