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RESUMO 

Essa pesquisa, desenvolvida na linha Educação, Estado e Sociedade, com ênfase em 
Representações Sociais, no Programa de Pós Graduação em Educação na Universidade 
Regional de Blumenau – FURB/SC teve como objetivo identificar e compreender a 
representação social de acadêmicos sobre formação inicial de professores em curso de 
Pedagogia a distância. A pesquisa parte do pressuposto de que a representação social traz as 
marcas de histórias de vida, do espaço e lugar social onde se encontram os acadêmicos e por 
isso podem elucidar aspectos do processo de formação inicial de professores, em especial no 
que se refere à modalidade a distância. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida com 68 
acadêmicos, integrantes de três turmas de um curso de formação inicial em Pedagogia a 
distância de uma instituição particular de ensino superior do Estado de Santa Catarina. Como 
instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário, com questões abertas e fechadas.  O 
conteúdo foi analisado com base na Teoria das Representações Sociais. Por meio dos aspectos 
determinantes da representação social do grupo foram construídas categorias conforme a 
semântica e similaridade das palavras. Na primeira categoria, denominada cognitivo - a busca 
do conhecimento é configurada como oportunidade de acesso ao conhecimento, à formação 
superior. A segunda categoria, denominada realização pessoal expressa condições do ser 
professor, integralizando impressões de ordem afetiva e pessoal. A terceira e última categoria, 
denominada pedagógico-didática, apresenta a ação docente, trazendo os saberes e fazeres do 
exercício da profissão. As Representações Sociais dos sujeitos da pesquisa revelaram que a 
ideia de formação se volta à ocupação de um espaço que se traduz na busca do conhecimento, 
a realização do desejo de acesso a um curso de ensino superior e implicações de ordem 
pessoal. A formação inicial de professores se apresenta como uma porta de acesso ao espaço 
acadêmico, adquirindo o licenciamento para atuar na área educacional, agregando leituras, 
possibilitando aproximação com os saberes científicos e do campo pedagógico e didático, 
como também realizando o sonho de ingressar na educação superior. 
 
Palavras-chave: Formação inicial de professores. Representações sociais. Curso de 
Pedagogia a distância. 
 



 

 

ABSTRACT 

This research was developed in “Education, State and Society in Social Representations” area 
at the Education Master's Degree Program at FURB – “Universidade Regional de Blumenau” 
that aims to identify and understand the social representation of academics on online 
Pedagogy beginner teacher training curse. The research assumes that the social representation 
bears the marks of life stories, space and social place where academics and therefore can 
elucidate training of beginners teachers’ aspects. This research was conducted with 68 
academics, all members of three online pedagogy beginner teacher training’ course of a 
private College at Santa Catarina. To the research were used questionnaires with open and 
closed questions. The content was analyzed based on Social Representations Theory. The 
studied evocations in the subjects have reduced frequency, it means, - it’s not possible to 
configure the social representations core of beginners trainee teacher. By peripheral elements 
were constructed categories according to the semantics and similarity words. The first 
category, called cognitive - the pursuit of knowledge is configured as an opportunity to access 
to knowledge, to the College degree. The second category called personal fulfillment - 
conditions of being a teacher,  impressions of affective and personal. The third and last 
known:  pedagogical-didactic - the teaching, brings the knowledge and practices to the 
profession. The subjects Social Representations reveal details about the occupation of a space 
that reflects the pursuit of knowledge, the realization of the desire to access to College courses 
and implications of a personal nature. The beginner teacher presents a gateway to academic 
space, acquiring the license to operate in the educational area, adding readings, enabling 
approach to the scientific knowledge and the pedagogical and didactic way, but also 
realizing the dream of cursing College. 
 
Key-words: Beginner teacher ‘training. Social representations. Online Pedagogy course. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo inicia com minha trajetória de descobertas e vivências decorrentes dos 

estudos proporcionados nas diferentes disciplinas do Mestrado em Educação em que, junto 

com os colegas de turma, desconstrui e reconstrui conhecimentos, e neste processo cheguei à 

definição do objeto desta pesquisa de Mestrado.  

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação da 

Universidade Regional de Blumenau/SC, minha intenção era pesquisar o espaço da legislação 

educacional no contexto da escola, visto que como docente nessa área, o intuito era discutir e 

aprofundar esta temática. No entanto, outros contextos de atuação profissional também 

provocaram inquietações e se configuram na área da educação, somando-se às bases 

definidoras desse processo. 

Algumas lacunas marcaram minha trajetória, como professora e como diretora de 

escola: a relação teoria e prática, o processo de inclusão escolar, o trabalho interdisciplinar, as 

concepções de aprendizagem, a relação com o cotidiano docente, a função social de cada 

indivíduo no contexto escolar, o conhecimento e envolvimento por parte dos professores nas 

políticas educacionais vigentes, entre outras. Como mestranda em educação tais lacunas 

estavam constantemente a me inquietar. 

Outra experiência que marcou meu percurso profissional foi minha atuação como 

monitora1, em um curso de Pedagogia a distância, de uma instituição particular do Médio 

Vale do Itajaí/SC. Atuava nessa instituição em uma turma de Pedagogia a distância com 

encontros presenciais no município de Gaspar/SC. Atuando especificamente nessa função 

como monitora, que me despertou o desejo maior em pesquisar acerca da representação social 

dos acadêmicos sobre a formação inicial que transcorria no curso de Pedagogia a distância. 

Entre tantas conquistas e realizações, inquietações e reflexões que se somam e acompanham 

minha trajetória profissional, tomo a decisão de projetar esta pesquisa voltada à representação 

social, no campo da formação inicial de professores em curso de Pedagogia a distância. 

É nesse somatório de ações, convicções, incertezas, desejos e, ao mesmo tempo, 

necessidades de galgar outros patamares de formação e realização, que me encontro nesta 

caminhada. 

                                                 
1 Monitor: facilitador, animador. Aquele que auxilia no ensino de uma matéria, em geral na aplicação de 
exercícios, na elucidação de dúvidas, etc. 
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As discussões, reflexões, contribuições da orientadora, leituras e trocas no Grupo de 

Pesquisa do Mestrado, especificamente em Representações Sociais, que compõe a Linha 

Educação, Estado e Sociedade, contribuíram de forma decisiva para que a intenção desta 

pesquisa possibilitasse elucidar aspectos que se voltam ao processo de formação inicial de 

professores em curso de Pedagogia a distância. Diante dos desafios que perpassam o contexto 

de ação profissional na área da educação, o problema de pesquisa se constitui em suscitar 

elementos que possam caracterizar o processo de formação inicial, a sua estruturação, a 

representação social que acadêmicos tem constituído sobre o espaço de formação inicial de 

professores, no qual estão frequentando no curso de Pedagogia a distância.  

Diante do contexto educacional que estrutura a área da educação no Brasil, a carência de 

professores habilitados, a implementação de políticas facilitadoras para o ingresso na formação 

inicial de professores, a redução curricular, a abertura para a oferta de ensino superior na 

modalidade a distância, com baixo custo, por meio de instituições privadas, os recursos 

tecnológicos como acesso à aprendizagem, a legitimidade da profissão docente, , a 

flexibilização do acesso a formação superior, as resistências quanto a veracidade e 

confiabilidade nessa modalidade de ensino, as representações sociais estabelecidas sobre 

formação inicial são elementos que se colocam como embasamento para o estudo sobre 

formação inicial de professores por meio das representações sociais de acadêmicas que 

frequentam um curso de Pedagogia a distância.    

Assumindo, a partir de então, a condição de pesquisadora, essas circunstâncias 

provocaram uma série de mudanças, passando por uma (des)construção de ideias já 

internalizadas, que levaram a reflexões e instigaram a discutir a formação inicial de 

professores. Neste caminhar, é preciso estranhar para compreender (GOLDENBERG, 2000). 

É nesse ambiente de estranhamento de comportamentos, atitudes, interesses e posturas dos 

diversos atores e agentes frente à temática formação inicial de professores, que busquei 

construir e compreender o objeto de estudo dessa pesquisa: a representação social de 

acadêmicos sobre formação inicial de professores em curso de Pedagogia a distância.  

Ao traçar uma linha de investigação, é preciso considerar a importância de uma 

pergunta de partida que exprima o que se procura saber, elucidar ou compreender (QUIVY e 

CAMPENHOUDT, 1998). Assim construiu-se a seguinte pergunta de partida: Qual a 

representação social de acadêmicos sobre formação inicial de professores em curso de 

Pedagogia a distância?  

Para Quivy e Campenhoudt (1998) alguns procedimentos exploratórios, como 

operações de leitura visam assegurar a qualidade da problematização. Nessas operações, esses 
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mesmos autores compreendem que, dificilmente o tema da pesquisa nunca tenha sido 

abordado por outros pesquisadores, todo trabalho pode ser relacionado a correntes de 

pensamentos que o antecedem ou o influenciam. 

Conduzida pela pergunta de partida, foi dado início ao trabalho. Optei por ler 

publicações na área de representação social, formação inicial de professores e educação a 

distância, situando a pesquisa em relação aos conceitos que já são reconhecidos pelos 

pesquisadores do tema. Com o uso da internet fiz uma busca na Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, (www.anped.org.br), na revista eletrônica 

scielo (www.scielo.br) e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (www.ibict.br), na qual 

foram encontradas 262 teses e dissertações tratando de representação social na área da 

educação, 11 de representação social e formação inicial de professores, 517 abordando a 

educação a distância, 325 sobre a formação inicial de professores, não aparecendo 

especificamente uma pesquisa focando a representação social de formação inicial de 

professores em curso de Pedagogia a distância. 

A pesquisa foi intensificada com intuito de verificar o que já se tem pesquisado, captar 

informações relevantes com o que vem sendo discutido e realizado no foco deste estudo. 

Apresento alguns dados de teses e dissertações voltadas às representações sociais, formação 

inicial de professores e educação a distância que contribuíram para o entendimento do meu 

objeto de pesquisa.  

A dissertação de Ialago (2007) traz a representação social de professores de inglês a 

respeito de sua identidade profissional, seus processos formativos, dentre eles a formação 

inicial. Os resultados revelaram que os participantes consideram a fluência no idioma como 

central para sua identidade profissional e a experiência em sala de aula como mais importante 

do que a vivência acadêmica.  

Silva (2008) em sua tese objetiva compreender a formação do professor de 

matemática, mediante a análise das representações sociais de alunos e professores do curso de 

Licenciatura sobre o processo de formação inicial. Os resultados revelaram que as 

representações sociais sobre a formação inicial circulam em torno das categorias das 

dimensões cognitiva, pedagógica, sócio afetiva e profissional. O núcleo central de tais 

representações se organiza em torno da dimensão cognitiva, apontando que a ênfase da 

formação se dá em torno do saber disciplinar.  

A dissertação de Souto (2007) procurou contrastar as representações sociais que os 

professores formadores e os licenciados possuem sobre ser professor, numa tentativa de 

identificar as concepções que eles possuem sobre o aprender da profissão docente. As 
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representações sociais das professoras e dos graduandos se caracterizam pela ambiguidade, 

revelando que o professor é visto como um ente composto, ora como profissional do ensino, 

ora como missionário da educação.  

Loro (2008) investigou em sua dissertação as representações sociais de um grupo de 

professoras que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, sobre o brincar. Concluiu no 

que diz respeito à formação docente, que a iniciativa das professoras sempre foi um fator 

importante para a auto-aprendizagem e auto-formação. Concluiu que as professoras têm 

dificuldade em reconhecer o brincar como um princípio educativo.  

Souza (2008) buscou em sua dissertação, olhar para as representações sociais 

construídas pelos alunos de graduação dos cursos de Educação Especial e Pedagogia que 

participam de projetos e grupos de pesquisa. Os resultados mostram que o sentido das 

representações sociais que se faz aqui, o de auto formar-se, é de um indivíduo distanciado da 

busca pela transformação social, preocupando-se unicamente com seu processo formativo, 

qualificando-se para disputar melhores condições profissionais e ascendendo socialmente, 

visto que são essas as representações sociais instituídas.  

A tese de Lima (2007) identificou as contribuições e entraves, durante a formação 

inicial de professores de Química, o uso de modelos nas aulas de Química.  Os resultados 

sinalizaram que os modelos científicos foram destacados, pela maioria dos licenciandos, como 

uma forma de representação com finalidade de explicar, compreender e interpretar fenômenos 

químicos. Tais constatações evidenciam a necessidade de que a agência formadora possa 

promover mudanças na formação inicial de modo a propiciar, ao longo desse processo, 

reflexões, discussões e proposições de atividades relativas às categorias destacadas nesta 

pesquisa, contribuindo para a construção de elementos iniciais referente ao conhecimento 

pedagógico do conteúdo que serão desenvolvidos no decorrer da docência.  

Segundo Melo (2005), a sua tese consistiu em apreender e reconstituir o modo pelo 

qual professoras e professores vinculados à educação infantil e à fase inicial do ensino 

fundamental produzem sua identidade docente, no contexto de uma tardia profissionalização. 

Os resultados apontam para um significativo deslocamento das representações docentes e 

permitem afirmar a hipótese inicialmente posta de que a profissionalização docente acontece 

não apenas de maneira tardia, como também vem provocando uma ressignificação dos 

referentes identitários desses profissionais.  

A tese de Ifa (2006) investigou a formação pré-serviço de professores de inglês em 

uma sociedade em processo de digitalização. As representações sociais identificadas no 

momento final foram, ao contrário, mais informadas e embasadas teoricamente, revelando a 
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percepção de que a tecnologia, entendida como recurso, poderia ser utilizada para promover a 

formação de cidadãos críticos e auxiliar no processo ensino-aprendizagem.  

Lins (2008) investigou em sua dissertação o sentido das concepções sobre inclusão 

oferecida na formação inicial e continuada de professores e como se traduzem em propostas 

para a sala de aula de Educação de Jovens e Adultos – EJA, no qual também fazem parte 

alunos com necessidades educacionais especiais. A pesquisa permitiu concluir que muito 

ainda está por se fazer na formação dos docentes, em prol da EJA e dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, enquanto cidadãos com seus direitos previstos em lei, 

mas não identificados como integrantes de um processo de inclusão.  

Barreto (2008) estudou as representações sociais de como o professor percebe sua 

formação inicial, primeira etapa para o desenvolvimento da profissão docente, em sua 

dissertação. O estudo evidencia a necessidade de uma formação inicial que articule, 

dialeticamente, teoria e prática e que promova atividades que leve à formação do professor 

investigador da sua própria prática pedagógica. Concebidos como técnicos, os professores ao 

final de seus cursos de licenciatura, veem-se desprovidos de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que levem às ações que dão conta da complexidade do ato pedagógico e dos desafios 

impostos pela sociedade contemporânea.  

Em sua tese Oliveira (2008) realizou uma análise sobre as concepções de orientadores 

acadêmicos e estudantes dos cursos de Pedagogia a distância da Universidade Federal de 

Mato Grosso sobre ensino e aprendizagem. O objetivo era verificar se, nas concepções sobre 

ensino e aprendizagem, emergiriam elementos pertencentes aos conceitos estruturantes da 

epistemologia genética de Jean Piaget. A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo das 

representações sociais, obtidas por meio do questionário e evocações livres. As concepções 

resultantes dessa pesquisa apresentaram uma estrutura não convencional, ou seja, uma 

estrutura formada por elementos periféricos, sem elementos no núcleo central, tomando por 

base as análises de conteúdo das representações sociais, conforme a Teoria do Núcleo Central. 

Sobre ensino, as concepções evidenciaram uma zona muda e, sobre aprendizagem elas 

apresentaram um início de familiarização com a Epistemologia Genética. Portanto, segundo 

Oliveira (2008), não podemos considerar que os participantes da pesquisa construíram 

conhecimentos sobre os conceitos de ensino e aprendizagem, pois se assim o fizeram, nessa 

pesquisa não os verbalizaram. 

A leitura e discussões das produções sobre representação social, formação inicial de 

professores e educação a distância, proporcionam a visão de um panorama atual das 

publicações, permitem fazer um comparativo com buscas e elaborações que fazem o todo 
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desta pesquisa. A proposta não é repetir ou reproduzir estudos já efetivados, mas aprofundar e 

acrescentar dados e interpretações que possam se somar ao campo de pesquisa e a produção 

de conhecimentos.  

Esta busca por pesquisas trazem alguma semelhança ou abordagem que se somam a 

esse estudo. Foi realizado este levantamento em agosto de 2007, sendo atualizado em abril de 

2009. 

Quivy e Campenhoudt (1998, p. 54) alertam sobre “o pouco tempo que a maioria dos 

investigadores possui para suas pesquisas, sendo necessário selecionar um número restrito de 

leituras e retirar delas o melhor proveito”. E relacionam alguns critérios: ligações com a 

pergunta de partida, obras de reflexão em síntese, textos com elementos de análise e 

interpretação, publicações que contenham perspectivas diferentes do fenômeno estudado. 

Com base nesses critérios, na busca de compreender melhor as pesquisas sobre representação 

social na educação, formação inicial de professores e educação a distância, foram 

selecionadas as obras de alguns autores como: Moscovici (1978, 2004), Jodelet (2001), 

Jovchelovitch (2001), Abric (1998), Spink (1998), Franco e Varlotta (2004), Costa e Almeida 

(1999). Na área de formação inicial de professores, autores como Nóvoa (1995, 1999 e 2000), 

Pimenta (2000), Freitas (2002, 2003 e 2007), Libâneo e Pimenta (2002), Scheibe (2006). E, 

na educação a distância, Belloni (2001 e 2002), Saraiva (1996), Barreto (2004, 2006 e 2008).  

Os autores selecionados destacam-se por imprimir perspectivas nas temáticas em foco. 

Ao tratar de representações sociais, Moscovici (2004, p. 46) afirma que elas “devem ser vistas 

como uma maneira específica de compreender e comunicar o que já sabemos”, uma vez que 

estas se formam pela interação e meio social, um influenciando o outro, e “tem como seu 

objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e percepções que reproduzam o 

mundo de uma forma significativa”. E continua: “representar significa, a uma vez e ao mesmo 

tempo trazer presentes as coisas ausentes e apresentar de tal modo que satisfaçam as 

condições de uma coerência argumentativa, de uma racionalidade e da integridade normativa 

do grupo” (MOSCOVICI, 2004, p. 206). 

A ideia essencial é a de que toda representação social está organizada em torno de um 

núcleo central que determina ao mesmo tempo sua significação e sua organização interna. O 

núcleo central é a base comum da representação social, sendo indispensável a sua 

identificação para que se possa avaliar a homogeneidade de um grupo (ABRIC, 1998).  

A abordagem e realização de pesquisas sobre representação social podem ser 

consideradas ingredientes indispensáveis para melhor compreensão da sociedade (FRANCO e 
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VARLOTTA, 2004). Segundo Costa e Almeida (1999), a representação social refere-se à 

maneira do indivíduo pensar e interpretar o cotidiano, constituindo-se de um conjunto de 

imagens dotados de um sistema de referência que permite interpretar a vida e dar a ela 

sentido. Para Spink (1998, p. 121) “é consenso entre os pesquisadores da área que a 

representação social enquanto produto social tem sempre que ser remetida às condições 

sociais que a engendram, ou seja, o contexto de produção em que são geradas”. 

Em relação à formação de professores, Nóvoa (1995) afirma que a formação inicial é 

normalmente concebida como algo que se têm ou que se recebe, sem se atender à sua 

complexidade. E mais especificamente, que a formação inicial constitui-se de um 

tempo/espaço determinado no processo de formação. São percursos marcados pela 

diversidade de tarefas e papéis que marcam a ação pedagógica. 

Pimenta (2000) aborda a formação de professores como um dos pilares da escola de 

qualidade e, na tentativa de apreender de sua essência a riqueza de possibilidades, questiona 

como preparar o docente para o seu trabalho, assegurando-lhe uma formação que o ajude a 

captar a dimensão de totalidade, de movimento do processo de ensino. Modelos únicos não 

respondem à diversidade e desigualdade do país; eles representam autoritarismos que ferem a 

capacidade e a competência dos educadores brasileiros que apresentarem propostas 

efetivamente compromissadas com a qualidade social da educação para o país (LIBÂNEO e 

PIMENTA, 2002). 

Desvelando a temática da Educação a Distância, Belloni (2002) aponta que o conceito 

desta tende a se transformar. Uma das macrotendências que se pode vislumbrar no futuro 

próximo do campo educacional é uma convergência de paradigmas que unificará o ensino 

presencial e a distância, em formas novas e diversificadas que incluirão um uso muito mais 

intensificado das tecnologias da informação e comunicação. 

 Com a chegada do 3º milênio, em função da própria hegemonia dos organismos de 

domínio econômico mundial, o mundo estará presenciando uma demanda sem precedentes 

por formação inicial e continuada, que, ao mesmo tempo, fascina e desafia os sistemas 

educacionais (SARAIVA, 2008). 

Nessa perspectiva, a educação a distância posta como a modalidade do futuro, se 

coloca na tentativa de desterritorialização da escola, proposta esta que não pode ser pensada 

fora dos parâmetros mercadológicos e do pressuposto de que a escola deva romper com a sua 

forma histórica para fazer frente aos desafios da lógica da contemporaneidade (BARRETO, 

2004). 
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Para Alves (2004) discutir o papel específico, hoje, da escola para os vários grupos, 

suas múltiplas diferenças e distâncias, torna-se neste contexto algo premente; a escola é um 

espaço único e especial, um espaço tempo de juntar pessoas. É preciso recuperar o espaço do 

saber, que nada tem a ver com o lugar de certa competência técnica. O que se parece é um 

enfraquecimento da escola geograficamente situada, onde o saber do professor, o debate, as 

trocas ficam ofuscada pelo aparente brilho dos materiais instrucionais e do bom manejo das 

questões centradas no uso das tecnologias. 

Barreto (2004, p. 1192), ao tratar da formação inicial a distância, afirma “sob o mote 

da superação das distâncias geográficas e das desigualdades sociais e que a mesma tem 

filiações inegáveis”, estando, portanto inscrita no conjunto das reformas estruturais do país. 

A relevância educacional da pesquisa aqui proposta reside na atualidade do tema, uma 

vez que as questões referentes à formação inicial de professores e a educação a distância, em 

especial, constituem assuntos de interesse de educadores de todas as áreas, visto serem 

constantemente temáticas alvo de pesquisas.  

A relevância da pesquisa também se volta às proposições aqui analisadas e que 

possam ser utilizadas por outros estudos, como ponto de partida para refletir sobre aspectos 

voltados à formação inicial de professores, ofertado a distância, reelaborando, ampliando e 

construindo e reconstruindo conceitos referentes a essas temáticas.  

Tendo, então, como base a questão-problema levantada, define-se como objetivo geral: 

Identificar e compreender a representação social de acadêmicos sobre formação inicial de 

professores em curso de Pedagogia a distância.  

Como objetivos específicos, ficam assim delimitados: identificar razões que levam 

acadêmicos a optarem pelo curso de formação inicial de professores a distância; identificar as 

expectativas dos acadêmicos ao ingressarem no curso de Pedagogia a distância; identificar as 

formas interativas de estudo utilizadas pelos acadêmicos do curso de Pedagogia a distância 

em uma instituição de ensino superior particular de Santa Catarina; compreender os modos de 

saber dos acadêmicos sobre formação de professores e que dão sentido às suas práticas no 

processo de formação inicial. 

Definidos os objetivos, se delineou a composição da estrutura da pesquisa, a qual ficou 

assim constituída: Capítulo I, que é a Introdução aqui apresentada.   

O Capítulo II apresenta o aporte teórico da pesquisa acerca das representações sociais, 

seus aspectos históricos, teóricos e metodológicos. Na formação de professores, apresenta 

discussões voltadas às práticas pedagógicas e profissionalização docente. A educação a 
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distância se volta a uma breve abordagem histórica, a implantação da educação a distância 

pelo Ministério da Educação e as tecnologias educacionais na formação de professores. 

O Capítulo III procura contextualizar a pesquisa. Nele são explicitados o contexto, 

como também descrito o instrumento para coleta do material e a apresentação de dados do 

presente estudo.  

O Capítulo IV versa sobre a análise e discussão dos dados a partir da construção das 

categorias, enquanto as considerações tem o objetivo de apresentar uma síntese da pesquisa, 

das limitações e das contribuições do estudo, seguido das referências e apêndices.  
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2 SUBSÍDIOS TEÓRICOS À PESQUISA: TECENDO PERTENÇAS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar de forma breve elementos teóricos 

voltados às representações sociais, à formação inicial de professores e a educação a distância, 

que possam contribuir para a discussão e entendimento do objeto de pesquisa. 

2.1 REPRESENTAÇOES SOCIAIS 

A teoria das representações sociais é nesta investigação, a abordagem que identifica a 

representação social de acadêmicos sobre formação inicial de professores em curso de 

Pedagogia a distância. O campo de estudos das representações sociais com seus aspectos 

teórico-metodológicos se constitui em uma possível compreensão mais ampla de fenômenos 

educacionais.   

2.1.1 Abordagem histórica 

O conceito de representações, não é recente, conforme Nóbrega (2001) remete ao 

início do século XX , quando o sociólogo francês Émile Durkheim interessado em 

compreender “o aspecto essencial e permanente da humanidade”, toma como objeto de 

investigação as práticas religiosas das tribos das sociedades primitivas australianas. Ele 

desenvolve a tese de que a natureza fundamental do homem reside na religião, considerando 

que essa prática social traduz as representações coletivas enquanto fenômenos capazes de 

assegurar os laços entre os membros de uma sociedade e de mantê-los por meio das gerações. 

Em 1912 Durkheim, publica “as formas elementares da vida religiosa”. É nessa obra 

que é lançado o conceito de representações coletivas, como um conjunto sistemático de 

elementos que tentam explicar uma multiplicidade de fenômenos sociais. Durkheim (1983), 

reúne uma larga gama de diferentes formas de pensamento e de saberes partilhados 

coletivamente (crenças, mitos, ciência, religiões, opiniões), cuja característica consiste em 

revelar o que há de irredutível à experiência individual e que se estende no tempo e no espaço 

social. As representações coletivas se explicam pela maneira na qual o grupo se pensa nas 

suas relações com os objetos que a afetam. As representações são coletivas à medida que 



 23 

exercem uma coerção sobre cada indivíduo, e conduzem os homens a pensar e a agir de uma 

maneira homogênia. Sendo assim, o saber partilhado e reproduzido coletivamente transcende 

o individual.   

Mas a noção de Durkheim guarda diferenças significativas conceituais nas 

representações sociais (MOSCOVICI, 2004). A primeira diferença é que, de acordo com 

Durkheim, as representações coletivas, são concebidas como formas de consciência que a 

sociedade impõe aos indivíduos. Representações sociais, pelo contrário, são gerados pelos 

sujeitos sociais. A segunda diferença é que o conceito de representação em Durkheim implica 

uma reprodução da ideia social. Embora na teoria das representações sociais, é concebido 

como uma produção e desenvolvimento de um caráter social, sem que seja imposta 

externamente às consciências individuais. 

Apesar dos estudos de Durkheim (1983) já terem trabalhado o conceito de 

representações, para Costa e Almeida (1999) foi Serge Moscovici quem em 1961 fez 

ressurgir, buscando renovar e confirmar a especificidade da Psicologia social, a partir de 

estudos que pudessem explicar como se dá a mediação entre o individual e o social.  

A história das representações sociais insere-se na inter-relação entre sujeitos sociais, o 

objeto e o contexto que os rodeia. Elas são constituídas por processos sociais e cognitivos e 

têm implicações na vida cotidiana, influenciando a comunicação e os comportamentos. Desta 

forma, a representação social pode ser considerada como um sistema de interpretações da 

realidade, organizando as relações dos indivíduos com o mundo e orientando suas condutas e 

comportamentos no meio social. 

Para compreender melhor o funcionamento do comportamento humano e o modo 

como os atores sociais se agrupam, devem-se considerar conjuntamente os afetos, as 

condutas, a organização, a sistematização de como eles compartilham crenças, atitudes e 

valores, perspectivas futuras e experiências sociais (MOSCOVICI, 2004). 

Conforme Jovchelovitch (2001), Serge Moscovici, em sua obra A representação 

social da Psicanálise, realizou um estudo, entre grupos de profissionais liberais, de católicos e 

de comunistas, que na época apresentavam visões diferenciadas do entendimento do que seria 

a Psicanálise. Essa investigação possibilitou perceber como a teoria científica se transforma 

em saber social na medida em que sofre processos de comunicação e se move de um contexto 

social para outro. Moscovici constatou como cada grupo social foi confiando na Psicanálise e 

colocando-a dentro do seu modo de vida, dentro de seu horizonte. O que acontece é uma 

ancoragem de fatos novos e desconhecidos a outros que já conhecem bem, que já dominam. 
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No caso deste estudo de Moscovici, esclarece Jovchelovitch (2001), para os católicos, 

por exemplo, a Psicanálise está ancorada na confissão, quando estes dizem: Eu sei muito bem 

o que é isso, isso é como se confessar, é simples. Esses são processos que se encontra na vida 

social. Tomando este contexto fica evidenciado que estudar as representações sociais pode ser 

uma maneira de desvendar a sociedade, a forma como é percebida por seus atores ou ainda 

como alguns comportamentos tidos como naturais foram construídos por meio do contato 

social.  

Diante da dispersão das pesquisas realizadas pelas diferentes ciências, segundo Costa 

e Almeida (1999, p. 253), Moscovici conclui que “tanto a sociologia, quanto a antropologia e 

a psicologia social, têm muitas contribuições a dar ao estudo das representações”. 

2.1.2 Abordagem teórica 

As representações sociais se apresentam como uma maneira de interpretar e pensar a 

realidade cotidiana, uma forma de conhecimento da atividade mental desenvolvida pelos 

indivíduos e pelos grupos sociais para fixar suas posições em relação a situações, eventos, 

objetos e comunicações que lhes dizem respeito.  Com base nesta abordagem, esta pesquisa 

busca conhecer melhor, a relação que se efetiva entre acadêmicos e a formação inicial de 

professores em curso de Pedagogia a distância, a partir do princípio que caracteriza a 

representação social como uma forma de saber prático ligando um sujeito a um objeto, a partir 

de seu lugar, do seu contexto.  

“As representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e 

compartilhado, com objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 22). Ou seja, essa teoria designada como 

saber do senso comum ou saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, 

entre outras, do conhecimento científico. No entanto, é tida como um objeto de estudo tão 

legítimo quanto este devido a sua importância na vida social e a elucidação possibilitadora 

dos processos cognitivos e das interações sociais. Refere-se à maneira do indivíduo pensar e 

interpretar o cotidiano e a ele dar sentido. 

Jodelet (2001, p. 26) aponta ainda alguns elementos base na abordagem dessa teoria.  

As representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos afetivos, 
mentais e sociais e integrando ao lado da cognição, da linguagem e da comunicação 
a consideração das relações sociais que afetam as representações e a realidade 
material, social e ideativa sobre a qual elas têm de intervir.  
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As representações sociais enquanto forma de conhecimento prático parte do 

pressuposto de que conhecer é dar sentido ao mundo, pois é o sentido que possibilita a ação. 

Para Spink (1995) a função cognitiva da representação social permite a familiarização 

com a novidade, possibilita transformar o estranho em familiar, o distante em próximo, o 

ameaçador em algo controlável. Ela é constituída pelos processos de objetivação (figura) e 

ancoragem (significado e classificação). São dois processos responsáveis pela formação das 

representações sociais. Mostram a interdependência entre atividade psicológica e as suas 

condições sociais de exercício, ou seja, como o social se transforma em representação e como 

esta transforma o social.  

A ancoragem é concebida para Moscovici (2004), como um processo de domesticação 

da novidade sob a pressão dos valores do grupo, transformando-a em um ser capaz de 

influenciar. É feita na realidade social vivida, portanto, não sendo concebida como processo 

cognitivo intra-individual. Ancorar é denominar, classificar fenômenos desconhecidos, novos 

para o senso comum, a partir de conhecimentos já existentes, atribuindo significado aos 

objetos.  

“O propósito de todas as representações é tornar algo não familiar, ou a própria não 

familiaridade, em familiar” (MOSCOVICI, 2004, p. 20). Este processo de ancoragem se 

revela enquanto um instrumento que possibilita verificar a incorporação social de um saber. A 

cristalização de uma representação remete ao processo denominado objetivação que é a 

constituição formal do conhecimento. 

A objetivação se constitui em uma operação formadora de imagens, as noções 

abstratas são transformadas em algo concreto. Moscovici (1978, p. 112) também apresenta 

como “a coisificação, a conversão de ideias em coisa localizada fora da mentalidade 

individual” . Em outras palavras, objetivação constitui um processo de concretização para a 

realidade. A imagem torna-se concreta, física, cópia da realidade concebida.  Este processo de 

construção formal de um conhecimento, segundo Spink (1995), implica em três etapas: 

primeiramente, a descontextualização da informação através de critérios normativos que 

exercem a função de retenção dos elementos de informações, de acordo com o pertencimento 

do grupo e os critérios culturais determinado pela desigualdade das condições de acesso às 

informações.  

Em segundo lugar, a formação de um núcleo figurativo ou a esquematização 

estruturante que é o elemento duro e mais estável da representação. É a formação de uma 

estrutura que reproduz de maneira figurativa uma estrutura conceitual. Para Costa e Almeida 

(1999) está relacionado ao processo psíquico interno pelo qual o indivíduo procura tornar um 
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fato, objeto e ou conhecimento novo em algo familiar de acordo com o que já traz consigo. 

Para isto forja uma visão do objeto em consonância com sua visão de mundo.   

E, finalmente, a naturalização, ou seja, a transformação destas imagens em elementos 

da realidade. Os elementos do pensamento se concretizam, adquirem evidência na realidade, 

no campo do senso comum. A naturalização “confere à representação social um status de 

evidência”, (MOSCOVICI, 1978, p. 129) uma realidade plena ao que era uma abstração.  

Portanto, no processo de estruturação das representações sociais entende-se ser 

relevante segundo Nóbrega (2001), articular a ancoragem e a objetivação numa perspectiva 

dialética, pois tal relação assegura as três funções da representação: incorporação do estranho 

ou do novo, interpretação da realidade e orientação dos comportamentos. Para Costa e 

Almeida (1999) a objetivação orienta as percepções e os julgamentos do indivíduo em uma 

realidade socialmente construída. A objetivação transforma uma abstração em algo concreto, 

é responsável pela transformação do que é estranho em familiar. É por meio desse processo 

que os elementos adquirem materialidade e se tornam expressões de uma realidade vista como 

natural. 

Para Jodelet (2001), é o processo de ancoragem, em relação dialética com a 

objetivação, que vai garantir a inserção orgânica desse conhecimento, refere-se à inserção do 

que é estranho ao pensamento já constituído, ou seja, ancorar o desconhecido em 

representações já existentes. As representações sociais, portanto, são entendidas como um 

conjunto de conceitos, proposições, imagens e explicações originadas na vida cotidiana.  

Desta forma, a representação Social acerca da formação inicial de professores em 

curso de Pedagogia a distância, tem sua importância, uma vez que ela será determinante para 

os indivíduos nas práticas do cotidiano, no exercício da função docente. 

2.1.3 Por trilhas e caminhos: opções metodológicas  

No que se refere às questões metodológicas das representações sociais, Spink (1998) 

afirma que atualmente o debate histórico sobre as possibilidades do conhecimento das 

ciências naturais e sociais tem levado a movimentos que convergem a métodos que podem 

enriquecer a compreensão do fenômeno estudado. Percebe-se que para essa autora a utilização 

de diferentes instrumentos metodológicos longe de ser um problema, é fator de 

enriquecimento da pesquisa, na medida em que permite uma observação do objeto sob vários 
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ângulos: explicações cognitivas, investimentos afetivos e demandas concretas derivadas das 

ações no cotidiano.  

As pesquisas em representações sociais implicam em procedimentos teórico-

metodológicos. Segundo Souza Filho (1993), são vários os métodos adotados pelos 

pesquisadores da área, entre eles a observação do fenômeno a ser pesquisado, o material 

simbólico a respeito do tema em estudo que pode ser feito por meio de observação 

participante e/ou entrevista com roteiros abertos, pesquisa de opinião, entre outros. 

Com o intuito de contribuir na discussão metodológica da pesquisa em representações 

sociais, Abric (1994) apresenta várias opções metodológicas, destacando as técnicas, as 

vantagens e desvantagens, os limites e possibilidades. 

Uma das técnicas bastante utilizadas é a técnica da livre associação, que consiste em 

apresentar uma palavra indutora aos indivíduos e solicitar que produzam palavras, expressões 

ou adjetivos que lhe vem à mente a partir dela. Abric (1994) considera que o caráter 

espontâneo dessa técnica permite ao pesquisador colher os elementos constitutivos do 

conteúdo da representação e isso explica seu sucesso e sua utilização sistemática no estudo 

das representações sociais, por diversos pesquisadores. 

Por outro lado, Abric (1994) faz interessantes observações sobre as inúmeras 

possibilidades de análise que a técnica da livre associação encerra e que pode influenciar, de 

alguma maneira, nos resultados brutos obtidos. Em função disso, ele ressalta as técnicas de 

validação do resultado, que consistem em interpretar a produção obtida pelas associações 

livres, selecionando-as por suas similaridades ou contrastes em relação à palavra indutora. 

Além disso, para se distinguir se as associações produzidas têm um caráter central na 

representação, o pesquisador pode analisar o material coletado, procurando captar e analisar o 

sistema categorial utilizado pelos indivíduos, isolando, assim o conteúdo das representações 

sociais. Destaca ainda, que o pesquisador pode extrair os elementos organizadores desse 

conteúdo, observando a frequência e a ordem em que aparecem, podendo solicitar que os 

indivíduos indiquem um ou dois termos que este considera mais importantes. Com esses 

dados, é possível estabelecer um coeficiente de correlações significativo entre as 

classificações, ou seja, o conteúdo da representação e os elementos organizadores desse 

conteúdo. 

Abric (1994) destaca também, as propostas de criação de um conjunto de categorias 

das palavras mais frequentes, de modo que se possa verificar se realmente se trata de 

elementos organizadores da representação. Outra possibilidade posta pela técnica da livre 



 28 

associação é a análise dos campos semânticos, por comparação entre duas populações 

diferentes. Esta seria uma forma de se detectar a natureza do conteúdo da representação. 

Enfim, apesar da livre associação não permitir análises “a priori”, Abric (1994) 

considera que a mesma pode constituir uma boa ferramenta de identificação do conteúdo e do 

significado de uma representação, tanto mais que pode ser produzida individualmente ou em 

grupo. 

Outra forma eficaz de aplicação dessa técnica é apresentar ao sujeito uma frase, ou 

palavra indutora, e solicitar que ele produza outras palavras relacionadas, depois justificar sua 

produção, e finalmente, que organize suas respostas em categorias de análise. Essa técnica 

permite uma participação mais ativa do sujeito. 

Nas pesquisas em Representações Sociais, outra técnica utilizada é a técnica das 

triagens hierarquizadas sucessivas proposta por Abric (1994), consiste basicamente, em 

apresentar aos entrevistados, 32 cartões, contendo cada qual palavra que expresse as 

características do tema estudado e, sucessivamente, solicitar do sujeito que separe as 16 que 

lhe parecerem as mais características. Das 16 mais características, indicar 08; dessas indicar 

04; dessas indicar 02 e dessas escolher uma. Assim, chega-se a uma palavra que, segundo o 

entrevistado, é a principal característica do objeto representado. Percebe-se por meio dessa 

técnica que os critérios de frequência e posição podem ser considerados como um indicador 

da centralidade do elemento organizador da representação. 

Os elementos trazidos aqui de forma breve, destacam as representações sociais nos 

seus aspectos históricos, teóricos e metodológicos, perpassando as configurações que 

constituem essa teoria. Não se tem aqui a pretensão de abordar o tema em toda sua extensão e 

profundidade, trata-se apenas das questões mais elementares e se faz reconhecendo a 

necessidade de aprofundamento das leituras e reflexões sobre a instigante temática das 

representações sociais. 

2.2 ESPECIFICIDADES DA FORMAÇÃO DOCENTE 

A palavra formação é passível de múltiplas interpretações. De origem latina, vem de 

formatione, que significa modo de formar. Para Carreira (1999, p. 29), o conceito formação 

está relacionado “a uma lógica da prática, à produção de quem se forma e deve ter em conta a 

identidade do formando, as suas representações sociais, afetivas e culturais”. Nesta 
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perspectiva, teoria e prática, saber e ação necessitam articular-se no processo de formação, 

assim como na ação docente as concepções de sociedade, de homem, de educação, as 

especificidades do conhecimento e as habilidades didáticas e tecnológicas não se separam.  

A formação inicial de professores tem uma finalidade específica, formar pessoas que 

irão se dedicar à profissão de professor. É aquela que se dá em cursos de licenciatura em nível 

superior. Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, 

essa passa ser a exigência mínima para ocupação de cargos no magistério na educação infantil 

e nos anos iniciais do ensino fundamental. Nesse sentido, Scheibe (2006, p. 200) destaca que 

“faz-se necessário reagir face à qualificação precária que ocorre como consequência dos 

inúmeros projetos de formação inicial cuja ênfase está na certificação de profissionais em 

serviço realizados a distância ou de forma semipresencial, em todo o país”. 

No contexto das pesquisas educacionais brasileiras, tem demandado estudos sob 

diferentes abordagens, no intento de analisar os desafios que marcam as demandas 

educacionais, a questão da defasagem em relação a formação de docentes como também da 

prática pedagógica, contrapondo as abordagens que procuram separar formação e prática 

cotidiana. “É importante refletir sobre as implicações teórico-práticas das atuais políticas de 

formação inicial para professores, em cursos de graduação a distância, implementados a partir 

da nova LDBEN/96, e que formam hoje número expressivo de professores de maneira mais 

ou menos emergencial” (SCHEIBE, 2006, p. 200). 

A partir da década de 1990, portanto, o Brasil vem implementando um amplo processo 

de reforma educacional. As diretrizes para a formação de professores objetivam novas 

competências, novos parâmetros para a formação, tanto inicial como continuada de 

professores. Essas alterações na formação destacam a importância do uso da tecnologia da 

informação e da comunicação inscrevendo como “estratégias de educação a distância, em 

especial para a formação de professores, como proposta de massificação a ser analisada” 

(BARRETO, 2008, p. 921).  

As pesquisas sobre formação de professores apontam para uma revisão da prática 

pedagógica, das políticas voltadas à educação. Essas enfatizam a formação baseada na 

racionalidade técnica, voltadas a um processo que os capacita para meros executores de 

decisões alheias. Não se pode deixar ofuscada, por conta das inovações tecnológicas, a função 

indelegável do professor, numa perspectiva que considera sua capacidade de decidir e de, 

confrontando suas ações cotidianas com as produções teóricas, rever suas práticas e as teorias 

que as informam (PIMENTA, 2000).  
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Esta trajetória de revisão tem como pauta a construção e a reconstrução de 

conhecimentos conforme a necessidade de sua utilização, experiências, percursos formativos 

e profissionais. Não há um modelo pronto e acabado que dê conta de todas as situações do 

cotidiano, das tramas da ação mediadora em sala de aula, e ou de uma instituição de ensino, 

mas sim interrogações compartilhadas por muitos sobre as competências necessárias para 

ensinar e para proporcionar a aprendizagem. “A profissionalização é uma abordagem, uma 

utopia a ser perseguida. No entanto, como tantas outras boas ideias, tem que preservá-la para 

que a mesma não caia num domínio meramente retórico ou vazio da ação inovadora” 

(RAMALHO et al, 2003, p. 206).  

É, no entanto, a partir da década de 1990, que em âmbito nacional surgem novos 

enfoques e paradigmas para compreender as práticas, os saberes pedagógicos relativos ao 

conteúdo a ser ensinado e aprendido na formação de professores. Foi nesse período, o início 

do desenvolvimento de pesquisas voltadas à representação social das práticas pedagógicas e 

dos saberes docentes. Essas pesquisas resgatam o papel do professor, a importância de se 

pensar a formação numa abordagem que vá além da acadêmica, envolvendo o 

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da profissão docente (NUNES, 2001). 

As pesquisas nesta área surgem ainda com a marca da produção intelectual internacional, 

numa abordagem teórico-metodológica voltada à representação social da formação de 

professores que acabam por identificar a análise de trajetórias cotidianas, de histórias de vida. 

A dinâmica do processo de formação de professores tem se restringido ora enfatizando 

a escola e os fazeres docentes, ora o desenvolvimento profissional, produzindo desta forma a 

fragmentação da profissionalização docente. A formação inicial nesta perspectiva 

impossibilita a formação na dupla perspectiva do professor individual e do coletivo docente. 

Não é possível separar a pessoa do profissional professor (NÓVOA, 1995).    Esta abordagem 

fragmentada da profissionalização do professor reduz a profissão docente a um conjunto de 

competências e técnicas, gerando uma crise de identidade dos professores em decorrência de 

“uma separação entre o eu pessoal e o eu profissional” (NÓVOA, 1995, p. 15). O modo de 

vida pessoal acaba interferindo no profissional, construções cotidianas se entrelaçam num 

movimento de constituição do ser social. 

Esse movimento de revisão das bases constituintes da formação docente surgiu no 

intuito de produzir outro tipo de conhecimento, mais próximo das realidades educativas e do 

cotidiano dos professores. Como consequência desse processo, esse movimento ganha 

impulso e começa a surgir na literatura, numa tentativa de se identificar os diferentes saberes 

implícitos na prática docente, esse novo paradigma de formação. “É preciso investir 
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positivamente nos saberes de que o professor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista 

teórico e conceitual” (NÓVOA, 1995, p. 17).  

Apesar de toda essa mobilização que vem sendo desenvolvida nos últimos anos, na 

busca de novos enfoques e paradigmas para a compreensão da prática docente, ainda são 

pouco considerados nas investigações e programas de formação de professores. Pimenta 

(2000) identifica o aparecimento dessa questão a partir da significação social da profissão, 

como também da reafirmação da representação social de práticas naturalizadas culturalmente 

e que permanecem no cotidiano. Aborda ainda a importância de se considerar o professor em 

sua própria formação, num processo de auto-formação, de reelaboração dos saberes iniciais 

em confronto com sua prática vivenciada. Os saberes vão se constituindo a partir de uma 

reflexão na e sobre a prática. Essa tendência reflexiva se apresenta como um novo olhar sobre 

a formação de professores, ancorando uma política de desenvolvimento pessoal e profissional. 

A profissionalização docente surge como tema emergente nos últimos anos. Esse tema 

levanta questões de grande interesse e aponta características da identidade profissional, as 

práticas pedagógicas e as questões da carreira. Conforme Nóvoa (2000, p. 17) “os professores 

são paradoxalmente, um corpo profissional que resiste à moda e que é muito sensível a moda. 

A gestão pessoal deste equilíbrio entre a rigidez e a plasticidade define modos distintos de 

encarar a profissão docente”. 

Ao tratar da formação de professores e profissão docente, na perspectiva do 

desenvolvimento pessoal e no sentido de produzir a vida do professor, a consolidação de uma 

profissão autônoma, Nóvoa (1995, p. 27) propõe a formação numa perspectiva que promova 

“a preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio 

desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na implementação de 

políticas educativas.” Estar em formação pressupõe um investimento pessoal, um trabalho 

livre e criativo sobre o projeto próprio, com vista à construção de uma identidade tanto 

pessoal como profissional. 

A formação inicial se estrutura para além dos saberes da prática docente. Os conteúdos 

abordados ancoram questões que contemplam a identidade profissional que se almeja 

constituir e a representação social desta formação. 

Cada tipo de profissão pressupõe a definição de programas de formação inicial, 
fazendo-se necessário definir qual é seu objeto de trabalho e, desta maneira, 
determinar o conjunto de situações-problema de caráter geral, de complexidades 
diversas, que surgirão com mais frequência na prática, que podem orientar a 
formação de competências iniciais para o exercício da profissão. (RAMALHO et 
al, 2003, p. 108). 
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Para Nóvoa (2000), a formação inicial é normalmente concebida como algo que se 

tem ou que se recebe, sem se atender à sua complexidade. São percursos assinalados pela 

diversidade de tarefas e papéis que marcam a ação pedagógica.  

A formação inicial se põe no sentido de dar ancoragem aos conhecimentos da teoria da 

educação e da didática necessários à compreensão do ensino como realidade social, sem, 

contudo, desconsiderar as demandas educacionais emergentes. Pimenta (2000) ressalta ainda 

a necessidade em desenvolver nos futuros profissionais a capacidade de investigar a própria 

atividade para constituírem e transformarem os saberes-fazeres docentes num processo 

contínuo de construção de suas identidades como professores. 

Além da finalidade de conferir uma habilitação legal para o exercício profissional da 

docência, o que o curso de formação inicial visa em sua essência, é formar o professor ou 

colaborar para a sua formação. Ou ainda, que a formação inicial contribua para o exercício da 

atividade docente, lembrando que ser professor, exercer a docência não se constitui em uma 

ação burocrática para qual se adquire conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas 

(PIMENTA, 2000). 

Quanto às normas legais, a legislação educacional brasileira vigente, centrada na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN - Lei 9394/96, estabelece, no Título 

VI, artigos 61 a 67, as normas para a formação dos profissionais da educação. Conforme as 

alterações estabelecidas no ano 2000 junto a esta lei, por meio do Decreto 3.532/2000, o 

Artigo 62 desta lei recebeu a seguinte redação: a formação em nível superior de professores 

para a atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em cursos normais superiores 

(BRASIL, 2009a). Diante desta alteração, a garantia de formação em nível superior para 

atuação profissional nos primeiros anos de escolarização na educação básica, deixa lacunas 

quanto à obrigatoriedade de formação em nível superior, sendo aceito a formação em nível 

médio. Retirou-se a exclusividade em cursos normal superiores quando enfatiza 

“preferencialmente em cursos normais superiores”.  

Ao analisar os objetivos e conteúdos da formação inicial, é procedente a necessidade 

de firmar a preferência pela formação em nível superior, que promova uma articulação 

teórico-prática, oferecendo maiores possibilidades de visibilidade da ação docente em 

consonância com a base teórica, com os fazeres da sala de aula e com a identidade do 

professor.  Fica implícito uma relação entre a formação inicial de professores e a organização 

curricular e institucional capaz de estabelecer uma ligação entre a instituição formadora e os 

sistemas de ensino, compartilhando conhecimentos e experiências. 
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A natureza da docência se organiza no sentido de ensinar como contribuição ao 

processo de humanização dos alunos, situados historicamente. O desafio posto aos cursos de 

formação inicial é o de colaborar no processo de passagem dos alunos de seu ver o professor 

como aluno, ao ver-se como professor (PIMENTA, 2000). A abordagem teórico-

metodólogica se constitui no sentido de transcendência da condição de estudante em processo 

de formação para entrada no campo da profissionalização docente. A formação inicial é um 

componente de uma estratégia mais ampla de profissionalização do professor (MELLO, 

2000). 

As dificuldades da profissão docente no Brasil são inúmeras e excedem os próprios 

limites dos cursos de formação acadêmica. Conforme Freitas (2002) os problemas 

conjunturais, o aviltamento salarial dos profissionais da educação e a precariedade do trabalho 

escolar, constituem-se em elementos periféricos que trazem graves consequências aos cursos 

de licenciatura. Sabe-se que o desestímulo dos jovens à escolha do magistério na qualidade de 

profissão futura e a desmotivação dos professores em exercício para buscar aprimoramento 

profissional é consequência, sobretudo, das más condições de trabalho, dos salários pouco 

atraentes, da jornada de trabalho excessiva e da inexistência de planos de carreira. São 

dificuldades advindas dessa conjuntura estrutural que concebem significação e organização a 

profissão docente que acabam por configurar-se, somando-se ao pano de fundo no contexto da 

profissionalização docente.  

2.3 UM RECORTE DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

Fazendo uma viagem no tempo é possível perceber que a educação a distância em sua 

fase inicial, utilizou a correspondência por carta, passando para o jornal impresso, chegando 

às transmissões pelo rádio, evoluindo para os meios eletrônicos e tecnológicos de informação 

e comunicação.  

Essa modalidade de ensino apareceu no Brasil, timidamente, no começo do século 

XX, por correspondência. Em 1939, o Instituto Monitor inicia suas atividades, esta é a 

instituição mais antiga em funcionamento no país a oferecer educação não-presencial. Sete 

anos depois, o Instituto Universal Brasileiro começou a funcionar. O método de ambos era 

semelhante: iniciação profissional em áreas técnicas, sem exigência de escolaridade anterior, 

por correspondência. No Universal, o forte são os cursos supletivos e, no Monitor, os cursos 



 34 

técnicos. Na contemporaneidade, a internet é vista como principal ferramenta da educação a 

distância, mas as duas entidades ainda optam por transmitir suas aulas por apostilas enviadas 

pelo correio.  

Antes da consolidação da educação a distância, destaca-se também como importante 

ferramenta na difusão da modalidade o rádio, importante meio de comunicação de massa. Em 

1947 o Senac, junto com o Sesc e com a colaboração de emissoras associadas, criou a 

Universidade do Ar, em São Paulo. O objetivo era oferecer cursos comerciais radiofônicos. 

Os programas, gravados em discos de vinil, eram repassados às emissoras que programavam 

as emissões das aulas três vezes por semana. Nos dias alternados, os alunos estudavam nas 

apostilas e corrigiam exercícios, com o auxílio dos monitores. Na década de 1950, a 

Universidade do Ar chegou a atingir 318 localidades e oitenta mil alunos (ABED, 2009). 

Mais tarde, em 1976, foi criado o Sistema Nacional de Teleducação. O programa que 

operava principalmente através de ensino por correspondência, realizou, também, algumas 

experiências (1977/1979) com rádio e TV. Em 12 anos, o Sistema acumulou 1.403.105 

matrículas, em cerca de 40 cursos diferentes.  

No Brasil, fundações privadas e não-governamentais começaram a oferecer supletivo a 

distância na década de 70, no modelo de teleducação (telecurso), com aulas via satélite 

complementadas por kits de materiais impressos. Nessa época, o país era considerado um dos 

líderes da modalidade, com os pontos fortes também no Projeto SACI e Projeto Minerva, que 

já capacitava professores com formação, apenas, em magistério (ABED, 2009). 

Entre 1988 e 1991, se deu a informatização e a reestruturação do Sistema de 

Teleducação, estabelecendo-se as diretrizes que perduram até hoje. Foi já nesse contexto que, 

em 1995, o Departamento Nacional de Educação criou um setor destinado exclusivamente à 

Educação a Distância, o CEAD (Centro Nacional de Educação a Distância), onde tem como 

um de seus focos principais a formação de professores (BRASIL, 2009). 

Em 1995, já era impossível dissociar o futuro da educação a distância da internet. A 

partir deste ano, o meio começou a ser usado pelas instituições de ensino superior, que já 

vislumbravam um novo mercado. As primeiras experiências bem sucedidas se deram com o 

início da oferta de cursos de pós-graduação, em 1997. Porém, foi só em 1999 que o MEC 

(Ministério da Educação) começou a se organizar para credenciar oficialmente instituições 

universitárias para atuar na educação a distância, processo que se intensificou a partir de 

2002.  

A educação a distância deixa de ser somente mais uma modalidade de educação, 

tornando-se caminho para atender demandas educacionais com carências quase invencíveis. 
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Ela está intimamente relacionada a evolução tecnológica, especialmente das tecnologias 

relacionadas com a transmissão e o armazenamento das  informações.  

A utilização dos mais diversos meios de comunicação, isolados ou combinados como, 

por exemplo: material impresso distribuído pelo correio, transmissão de rádio ou TV, fitas de 

áudio ou de vídeo, redes de computadores, sistemas de teleconferência ou videoconferência, 

telefone e outros, formam o conjunto de meios a ser ofertado na educação a distância. 

Com o amoldamento das tecnologias da informação e comunicação numa plataforma 

voltada para a área educacional, a oferta de cursos utilizando-se de tecnologias cresce a cada 

dia no Brasil. Ao pensar em educação, logo vem a mente o entendimento desta, ligado à 

escola e ao ensino.  Belloni (2001), tratando do espaço da mídia na educação, enfatiza o 

quanto o impacto do avanço tecnológico sobre os processos e instituições sociais voltadas à 

educação, ao lazer, ao trabalho, às relações pessoais e familiares são marcantes. 

A educação como um fenômeno humano e social envolve processos de ensinar e 

aprender em qualquer momento da vida, logo se pode compreender que a educação faz parte 

da vivência humana. Mesmo que sua evolução vá se constituindo paulatinamente, seria 

ingênuo pensar no espaço que a cada dia mais a educação a distância vai tomando, constitui-

se em algo naturalizado. Como todos os demais modelos paradigmáticos, este vai sendo 

definido em meio a lutas, disputas e conquistas. 

O final do século XX foi marcado pela expansão no campo da computação e nas 

telecomunicações. Neste início do século XXI, a internet, como tecnologia de comunicação, 

se destaca, disseminando informações e possibilidades de comunicação de forma rápida e em 

curto espaço de tempo. 

A expansão tecnológica acentua as transformações nos modos de comunicação 

afetando significativamente a vida humana. Condições sociais e tecnológicas surgem dessa 

interação. As pessoas experimentam movimentos e interlocuções até então impensados, como 

por exemplo, a ideia de estar aqui, sem estar, ou ainda, estar em outro lugar, ficando em sua 

própria casa (PRETTO, 1996). Ou seja, o avanço tecnológico possibilitou a comunicação em 

tempo real com pessoas em outro espaço geográfico, mesmo estando em seu ambiente 

privado. 

A tecnologia vem se incorporando à cultura existente e transformando não só o 

comportamento das pessoas, mas também as formas de produzir e apreender o conhecimento 

e, consequentemente, as formas de ensinar e aprender. Para Almeida (2000), as vertiginosas 

evoluções socioculturais e tecnológicas do mundo contemporâneo geram constantes embates 

e mudanças nas organizações e no pensamento humano. Com isso, revelam um novo universo 
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no cotidiano das pessoas, exigindo independência, criatividade e autocrítica na obtenção e na 

seleção de informações, assim como na construção do conhecimento.  Diante das 

possibilidades que surgem a partir da cultura tecnológica, se evidenciam novos 

comportamentos de ensino, novas posturas que a escola e os próprios sistemas educacionais 

incondicionalmente não podem mais ignorar. 

Na perspectiva de Pérez Gómez (2001), o próprio sentido de escola, sua função social, 

a natureza da atividade educativa, o papel do professor, bem como as implicações que a 

tecnologia trás para a ação docente, e para os processos de formação de professores passam a 

ser questionados. As estruturas escolares, enquanto espaço físico e pedagógico recebe outro 

olhar, outra elaboração. As implicações sociais das tecnologias da informação não são 

neutras, se abrem para formas diversas de organização e atuação. 

O novo arranjo social que emerge com a presença das tecnologias por si só não 

expressa os elementos sócio-políticos. O aparato tecnológico não elimina a diversidade de 

relações sociais, tampouco faz desaparecer as desigualdades, as divergências e discrepâncias 

que insistem em perdurar no panorama social.  

É urgente perceber a integração das tecnologias da informação e comunicação nos 

processos educacionais, Belloni (2002). Isso porque elas estão entrando de forma 

incondicional no espaço do ensino, atuando com uma projeção técnica, levando a um possível 

enfraquecimento da pessoa do professor e da escola.  

Para Barreto (2004), as tecnologias da informação e comunicação têm sido apontadas 

como elemento definidor dos atuais discursos do ensino e sobre o ensino, não podendo se 

constituir, no entanto, de novos formatos para as mesmas velhas concepções de ensino-

aprendizagem. São atribuídos múltiplos sentidos a presença da informação e da comunicação 

no ensino, como contribuição para a superação dos limites das velhas tecnologias ilustradas 

pelo quadro-de-giz, sendo vistas, portanto, como fonte de transformação, forma de 

consolidação da sociedade da informação e do conhecimento.  

O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação e a disseminação 

das redes interativas, mais especificamente à internet, colocam a humanidade diante de um 

processo irreversível de mudanças. Nesse meio, a formação inicial de professores, 

compartilhando dessa inovação tecnológica, amplia seu campo de atuação, ofertando por meio 

da educação a distância, novas possibilidades de acessibilidade à profissionalização docente. 

Nesse cenário acelerado das tecnologias, a educação a distância ganha amplitude, 

transcendendo às questões metodológicas tradicionais, se estabelecendo com propriedade 

diante do aporte das novas tecnologias disponibilizadas à prática educativa. Por outro lado, 
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não se constitui por si só, a ancoragem que se dá à educação a distância, por meio da 

tecnologia da informação e comunicação, como mola propulsora para garantir o acesso, 

permanência e principalmente o efetivo processo de ensino e aprendizagem. A condição 

histórica e social dos indivíduos muitas vezes ignorada passa a ser naturalizada no cotidiano 

por meio da propaganda, do discurso repetitivo da mídia, das políticas públicas veiculadas no 

meio social.  

Quando se fala em educação a distância muitas são as definições possíveis e 

apresentadas, mas há um consenso mínimo em torno da ideia de que educação a distância é a 

modalidade de educação em que as atividades de ensino-aprendizagem são desenvolvidas 

majoritariamente, sem que alunos e professores estejam presentes no mesmo lugar à mesma 

hora (ABED, 2009). As características da educação a distância são amplas, autores da área 

ressaltam diversos aspectos, na tentativa de naturalizar e consolidar contextos e campos de 

atuação. Para Moran (2000, p. 1), 

[...] educação a distância é ensino/aprendizagem onde professores e alunos não 
estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, interligados 
por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet. Mas, também pode 
ser utilizado o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, CD-ROM. O telefone, o fax e 
tecnologias semelhantes [...]. 

Ou seja, a educação a distância passa a ser (re)conhecida como modalidade de ensino 

eficaz quando cumpre sua função de fazer acontecer no seu processo não só a estrutura 

tecnológica com recursos de mídias, mas a espiral do processo se volta para  o ensino e a  

aprendizagem. Nessa modalidade pode ser considerada de várias maneiras. O aluno aprende 

sozinho e isoladamente, ou ainda, o estudante mesmo separado geograficamente do professor 

e dos outros estudantes pode, por meio das tecnologias, ou até mesmo da interação pessoal, 

com apoio de materiais didáticos específicos, realizar a sua auto-aprendizagem. A Educação a 

distância pode oportunizar encontros sem que haja contato físico, por meio do uso das 

tecnologias educacionais. 

Do ponto de vista legal, tem-se em 1996 a consolidação da última reforma educacional 

brasileira, instaurada pela Lei nº 9.394/96. Ela oficializa a era normativa da educação a 

distância no Brasil, como modalidade válida e equivalente para todos os níveis de ensino. Pela 

primeira vez, na história da legislação ordinária, o tema da educação a distância se converte 

em objeto formal. No contexto social, o impacto dessa legalidade proposta em lei, eleva a 

necessidade de acompanhamento da aplicabilidade dessa modalidade, como ferramenta para a 
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transformação social ou, talvez, para o aumento da discriminação ou isolamento dos 

indivíduos do processo de integração e interação nos seus grupos sociais. 

Assim o Decreto nº 2.494/98, assim define a educação a distância: 

[...] uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de 
recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes 
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos 
diversos meios de comunicação [...]. (BRASIL, 2009, p.1). 

Conforme o Decreto no 5.622/2005, a educação a distância  

é uma modalidade educacional no qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologia 
da informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares e tempos diversos. (BRASIL, 2009b, p. 01). 

A educação a distância não é algo recente, tem sua trajetória e suas marcas ao longo da 

história. O ato de comunicar, de enviar a informação de forma rápida e eficiente sempre foi 

uma das incessantes buscas da humanidade. Os avanços na área tecnológica têm contribuído 

para a operacionalização do ensino a distância, cuja característica principal é a separação 

física do professor e de seus alunos, ao contrário do que ocorre com o ensino presencial, 

modificando-se a relação tempo/espaço no ato formativo (BELLONI, 2001). 

Da mesma forma que a educação presencial, a educação a distância tem vantagens e 

desvantagens. Como vantagens surgem: a redução das barreiras de acesso à educação; preços 

acessíveis; a descentralização da educação; a flexibilidade do ambiente de estudos, para com 

o processo de aprendizagem. E como desvantagens aparecem: o contato físico com 

professores e colegas é mais reduzido; insegurança na realização dos estudos, o que pode 

resultar em desistência; o enfraquecimento da figura o do papel do professor, os custos 

iniciais de implantação, possivelmente sendo mais elevados; a falta de familiaridade com os 

instrumentos e meios de comunicação e interação, podendo levar ao desestímulo e um ensino 

de baixa qualidade. O sucesso do estudante nessa modalidade pressupõe autonomia, domínio 

dos recursos tecnológicos, compromisso e disciplina para aprender, além de uma estrutura 

organizacional que promova articulação mediadora para o processo ensino aprendizagem. 

A formação a distância, mediada pela variedade de instrumentos que compõem todo o 

aparato tecnológico, pressupõe uma adaptação do sujeito a essa realidade. A oportunidade de 

formar-se para além dos saberes cognitivos e dentro de uma plataforma específica de relações 

pessoais, tecnológica, espacial e temporal, conta com uma disposição que permite a realização 
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de trocas e ações práticas para atingir a objetivação proposta neste modelo estrutural e na 

realidade social. 

Diante dessa breve construção histórica, social e de instrumentos legais que aqui se 

apresentam, é possível observar que a educação a distância ganha espaço e aos poucos se 

estabelece como um caminho possível para o acesso a formação em nível superior. Nessa 

pesquisa, a educação a distância se faz presente na medida em que a representação social em 

investigação se volta a um curso de formação inicial de professores ofertado na modalidade a 

distância. As especificidades desse curso serão abordadas no próximo capítulo. 
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3 O PERCURSO METODOLÓGICO E PRÉ-ANÁLISE DA PESQUISA  

Este capítulo apresenta a contextualização do espaço social dos sujeitos e da 

instituição, o curso e os próprios sujeitos, com a abordagem teórica e metodológica que se 

concentra na Teoria das Representações Sociais, para discutir a representação social de 

acadêmicos sobre a formação inicial de professores em curso de Pedagogia a distância.  

O referencial teórico está baseado nos estudos de Moscovici (1978 e 2004), Jodelet 

(2001), Abric (1998) entre outros autores que dão sustentação a base metodológica desta 

Teoria. O contexto desta pesquisa se encontra exposto e descrito no processo de construção de 

coleta de dados.  

Conforme Franco e Varlotta (2004) as representações sociais são elaborações mentais 

organizadas socialmente, elementos simbólicos, historicamente construídos e estão 

estreitamente vinculados aos diferentes grupos socioeconômicos, culturais e étnicos e para 

estudá-los é indispensável conhecer o espaço social em que os indivíduos estão inseridos 

mediante criteriosa análise de contexto.  

Com o uso de palavras e expressões, recorrendo à linguagem, a escrita, os acadêmicos, 

sujeitos da pesquisa, explicitam o que pensam, a forma como percebem a formação inicial de 

professores, que expectativas desenvolvem a respeito disso. Diante desta constatação, é 

considerável reafirmar que a representação social não se constitui no acaso. São formulações 

que se estruturam sobre o objeto do conhecimento, na dinâmica entre o pensamento e a 

reflexão do sujeito que apresenta domínios cognitivos e se expõe por meio da linguagem. 

Portanto, as manifestações que são exteriorizadas pelos sujeitos são formas de 

expressar a representação social estruturada sobre determinado objeto de estudo que têm 

sempre que ser remetidas às condições sociais que as engendram, ou seja, o contexto de 

produção (SPINK, 1998). 

Nesta perspectiva, a representação social é produto e processo de uma atividade 

mental pelo qual o indivíduo ou grupo reconstrói a realidade com a qual ele se confronta e 

atribui um significado específico, funcionando como um filtro de interpretação desta realidade 

(ABRIC, 1998). À medida que os acadêmicos retomam suas histórias de vida, seus sonhos, 

memórias e desejos, mesclam com elementos do cotidiano. 

Para reconhecer a representação social, Abric (1998) apresenta a teoria do núcleo 

central, em que a representação social se organiza em torno de um núcleo central e que por ser 

estruturante tem a função geradora e organizadora dos demais elementos que constituem a 
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representação. Ele é o elemento mais estável da representação. Só se modifica quando for 

colocado à prova pela sociedade. 

Para Jodelet (2001), as pesquisas que abordam as representações sociais trazem como 

foco tanto os conteúdos como os processos. São as representações sociais que orientam e 

constroem estratégias, condutas para o indivíduo se adequar e conviver no meio em que se 

encontra. Os saberes construídos entre os sujeitos, transmitidos pelas experiências culturais, 

que envolvem a própria academia, as crenças, os tabus, os valores e princípios são os saberes 

identificados de representações sociais. São estes saberes que versam sobre os destinos de 

grupos e da totalidade social.  

Este estudo contará com análise a partir dos dados coletados por meio de um 

questionário, com enfoque nas concepções, expectativas, na estrutura do curso em estudo, nas 

razões da escolha do mesmo, baseando-se no referencial teórico das representações sociais. 

A seguir, a delimitação do espaço e sujeitos da pesquisa, constituem o foco a ser 

abordado. 

3.1 A DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO E OS SUJEITOS DA PESQUISA 

Esta etapa da dissertação objetiva apresentar de forma pormenorizada o contexto desta 

pesquisa, situando-o na região, no município, numa tentativa de compreender sua construção 

e trajetória política educacional. A instituição Centro Universitário Leonardo da Vinci, 

(UNIASSELVI) campo desta pesquisa está situado na rodovia BR 470, km 71, no 1040, bairro 

Benedito, na cidade de  Indaial/SC. Sua criação se deu a partir da entrada do projeto junto ao 

Ministério da Educação em Brasília, no dia 1º de julho de 1997. A UNIASSELVI iniciou as 

suas atividades em 1998 quando lançou o primeiro edital, oferecendo cursos de graduação. No 

dia 22 de fevereiro de 1999 dá início as aulas dos primeiros cursos de graduação presencial 

em Indaial/SC.  

A partir da oficialização da LDBEN 9394/96, a educação a distância encontra 

legitimação em seu Artigo 80: O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação 

de programas de ensino a distância em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada. Amparada nessa prerrogativa, a UNIASSELVI, em 23 de novembro de 2005, 

obteve a autorização do Ministério de Educação e Cultura (MEC) para ministrar cursos em 
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nível superior a distância em todo o país. Na oferta desses cursos, a instituição criou uma 

estrutura de parcerias2 com instituições educacionais em todo território nacional. 

Atendendo a essa sistemática, em Gaspar/SC, município localizado no Vale do Itajaí a 

65 quilômetros de Indaial, com aproximadamente 52.000 habitantes, a UNIASSELVI, dispõe 

de dezoito turmas neste município, sendo dez em cursos da área tecnológica: uma turma de 

Tecnologia em Logística, uma de Gestão Ambiental e oito turmas de Tecnologia em 

Processos Gerenciais. Na área de Licenciaturas conta com oito turmas no curso de Pedagogia. 

No funcionamento de tais cursos acontece um encontro presencial semanal, sob a monitoração 

de um professor especialista na área do curso, num espaço de sala de aula que dispõe de 

carteiras e cadeiras, com um aparelho de TV e DVD.  

O curso de Pedagogia a distância, oferecido pela UNIASSELVI, com encontros 

presenciais no município de Gaspar/SC, constitui o espaço de estudo desta pesquisa, 

composto por 188 acadêmicos distribuídos em oito turmas. Tendo em vista, a quantidade de 

acadêmicos constituintes do curso em estudo, optou-se por aplicar esta pesquisa em três 

destas turmas. A turma ingressante em 2006, que está finalizando o curso e nesta pesquisa 

passa ser identificada como Turma Final (T.F.).  A turma que está na metade do curso, 

ingressantes em 2007, denominada como Turma Mediana (T.M.), e ainda a turma com 

ingresso em 2008, identificada por Turma Inicial (T.I.), totalizando 81 acadêmicos. O 

propósito na escolha de três entre as oito turmas de acadêmicos integrantes do curso de 

Pedagogia está no intuito de perceber as elaborações mentais, os sistemas que regem a relação 

das pessoas com o contexto educacional, a emissão de juízos e opiniões que constituem as 

representações sociais sobre a formação inicial ao longo do curso.    

Ao ser elaborado o instrumento de coleta de dados, o mesmo sofreu um processo de 

testagem, com objetivo de aprimorá-lo. Foi realizado o referido teste do instrumento de 

pesquisa com um grupo de colegas mestrandos. Desta forma, pode-se perceber e melhorar a 

clareza e objetividade do instrumento, bem como a compreensão necessária antes da aplicação 

do mesmo com os sujeitos da pesquisa. Nos dias 16 e 17 do mês de maio de 2008, durante 

encontro presencial semanal, em data previamente agendada, foram aplicados os 

questionários e recolhidos de imediato. Participaram da pesquisa respondendo tal instrumento 

de coleta de dados: 25 sujeitos da Turma Final do curso, (T.F.); 15 sujeitos da Turma 

Mediana, (T.M.) e 28 sujeitos da Turma Inicial do curso (T.I.).  Totalizando 68 sujeitos 

                                                 
2 São instituições educacionais que num sistema de parceria desenvolvem o trabalho de divulgação, inscrição e 
acompanhamento junto aos acadêmicos da UNIASSELVI, proporcionando estrutura física para os encontros 
presenciais. 
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participantes. Ressaltando que todas são mulheres, sendo assim, desse momento em diante 

quando da referência aos sujeitos da pesquisa, serão tratadas como “acadêmicas”.  

3.2 O INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Entre os diversos instrumentos que podem ser utilizados para coletar dados se optou 

após vários estudos, leituras, definição do objeto de pesquisa e consequentemente dos sujeitos 

envolvidos, pelo uso do instrumento de pesquisa, denominado questionário.  

A escolha por este instrumento se deu por possibilitar que sejam coletados uma ampla 

gama de informações. Neste caso, a pesquisadora ao elaborar o questionário, se ateve a 

questões voltadas ao perfil das acadêmicas, as representações sociais sobre o objeto em 

estudo, as expectativas e razões pela opção por este curso, a atuação profissional, além de 

possibilitar certa facilidade para tabulação de dados.  

  Os motivos, atitudes, crenças e valores expressos pela linguagem escrita nas 

justificativas das respostas dos sujeitos investigados permitem uma proximidade maior com 

os significados da formação inicial de professores, visto que investiga a existência de uma 

ligação entre os sujeitos da pesquisa e o contexto onde estão inseridos. Para Nóbrega (2001), 

as funções das representações sociais são definidas como: função do saber, pois elas permitem 

compreender e explicar a realidade estando intimamente ligada à comunicação social; função 

identitária, pois define a identidade e protege as características do grupo; função de 

orientação, que orienta comportamentos de práticas; função justificativa, pois permitem 

compreender, a posteriori, decisões e comportamentos. 

Conforme Bogdan e Biklen (1994) uma abordagem qualitativa de investigação é 

definida por aquela que envolve a obtenção de dados descritivos, enfatiza mais o processo do 

que o produto e preocupa-se em retratar a perspectiva dos participantes, aspectos estes 

considerados no presente estudo. Estes autores identificaram cinco características que uma 

investigação qualitativa pode possuir: a) a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal; b) os dados recolhidos são na sua 

essência descritivos; c) os investigadores qualitativos interessam-se mais pelos processos do 

que pelos resultados ou produtos; d) os investigadores qualitativos tendem a analisar os dados 

de forma indutiva; e) é dada especial importância ao ponto de vista dos participantes. O 
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questionário utilizado nesta pesquisa, composto por questões abertas e fechadas apresenta as 

características apontadas anteriormente. 

3.3 OS DADOS DA PESQUISA      

De posse dos questionários, já respondidos pelos sujeitos da pesquisa, se passou para 

esta fase da pesquisa que constitui no momento de organizar os dados. Todas as respostas dos 

questionários foram digitadas no programa Excel, a fim de produzir os gráficos e tabelas 

demonstrativos destes dados.  

Uma apresentação de cada questão do instrumento de coleta dos dados, é realizada, 

para a melhor compreensão das categorias de análise dos resultados, aprofundadas no 

próximo capítulo, sem, contudo, atender a sequência numérica aferida a cada questão. As 

ponderações pontuadas pelas acadêmicas deixam pistas no sentido de viabilizar reflexões 

sobre  a formação recebida no curso, se  de alguma forma interfere no cotidiano e define a 

representação social que contribui com os processos de formação de suas condutas. Uma das 

maneiras de se apropriar dos aspectos da realidade é pela via da representação social, que será 

desvelada a partir das análises. 

Representar para Jodelet (2001, p. 22) “corresponde a um ato de pensamento pelo qual 

um sujeito se reporta a um objeto. [...] Não há representação sem objeto”. O objeto 

investigado, neste estudo, é a representação social sobre a formação inicial de professores em 

curso de Pedagogia a distância, segundo as próprias acadêmicas do curso. As características 

gerais do objeto da representação explicam os focos das pesquisas que tratam das 

representações sociais, tanto sobre conteúdos quanto sobre processos (JODELET, 2001). A 

representação social orienta e constrói condutas para o indivíduo se adaptar e viver no mundo. 

A representação social de acadêmicas, sobre a formação inicial de professores e como 

estas estabelecem relações e explicam sua realidade no contexto pessoal e profissional, se 

percebe em um grupo que se reúne semanalmente, numa sala de aula e elabora suas próprias 

representações. Pois, 

Sempre há necessidade de estarmos informados sobre o mundo à nossa volta. Além 
de nos ajustar a ele, precisamos saber como nos comportar, dominá-lo física ou 
intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se apresentam: é por isso 
que criamos representações. (JODELET, 2001, p.17). 
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Não vivemos isolados, partilhamos o mundo com outros seres, de forma convergente 

ou conflituosa, daí porque as representações são sociais e tão presentes na vida cotidiana.  

3.3.1 O perfil e o contexto social dos sujeitos 

Ao proceder a tabulação de registros quanto à faixa etária e gênero dos sujeitos 

envolvidos, constatou-se que todos são do gênero feminino.  
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Gráfico 01: Faixa etária das acadêmicas do curso de Pedagogia a distância 
Fonte: Questionário – Questão nº 7 

A maioria dessas acadêmicas, 74% se encontram com idade superior a 25 anos. Isto 

revela que essa formação inicial a distância se apresenta como uma possibilidade efetiva de 

retorno ao processo de escolarização. As manifestações que seguem vêm reafirmar tal 

constatação. Estou a um bom tempo sem estudar, é uma realização para mim, uma 

oportunidade pessoal (A-50-T.I.). Ou ainda, o ensino a distância ofereceu uma oportunidade 

para que eu voltasse a estudar (A3-T.F.). Fica evidenciado que a flexibilidade que integra a 

modalidade de ensino oferecida  vem atender as condições sociais que identifica os sujeitos 

dessa pesquisa.  
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TURMAS/ACADÊMICAS NA EDUCAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS 
Final – 24 22 2 

Mediana -15 9 6 
Inicial- 29 11 18 
Total -68 42 26 

Quadro 01: Atuação na educação e em outras áreas  
Fonte: Questionário – Questão nº 10 

Ao conhecer a área de atuação profissional dos sujeitos pesquisados, é possível 

perceber que é considerável a atuação na área da educação já nesta fase de estudos, 

perfazendo um total de 61%.  O ingresso neste curso sinaliza ser uma busca pela formação e 

pelo licenciamento para atuação nesta área profissional.  

Turmas/ 
Acadêmicas 

Até 1 
Ano 

De 1 a 
5 Anos 

De 5 a 
10 Anos 

De 10 a 
15 Anos 

De 15 a 
20 Anos 

De 20 a 
25 Anos 

De 25 a  
30 Anos 

De 30 a 
35 Anos 

Total 

Final - 24 4 10 3 3 - 1 - 1 22 
Mediana -15 6 2 - - - - 1 - 9 
Inicial - 29 6 2 2 - 1 - - - 11 
Total - 68 16 14 5 3 1 1 1 1 42 

Quadro 02: Tempo de serviço na área da educação  
Fonte: Questionário – Questão nº 08 

Com intuito de constatar o tempo de atuação na área da educação, verificou-se que 

um número significativo de acadêmicas, independente da turma a qual pertencem já vem 

atuando na área da educação perfazendo um total de 42. Isto vem sinalizar que a formação na 

modalidade a distância surge como oportunidade de acesso à formação específica, para 

legalização da atuação profissional na área, merecendo destaque a turma final em que 22 das 

24 acadêmicas, mesmo não tendo concluído o curso, já estão atuando na área da educação. A 

partir do curso passei a conhecer como a criança se desenvolve. A importância do planejar. 

E passei a entender melhor como funciona a instituição em que atuo (A22-T.F.). 

FUNÇÕES T.F. T.M. T.I. GERAL 
Agente de Biblioteca 1 - - 1 
Educação especial 2 - 1 3 
Educação Infantil 17 6 9 31 
Ensino Fundamental 2 2 - 4 
Orientadora Pedagógica 1 - - 1 
Secretaria da Educação Municipal - 1 - 1 
Total de acadêmicos que atuam na educação 23 09 10 42 

Quadro 03: Área de atuação na educação  
Fonte: Questionário – Questão nº 09 
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A maior concentração de atuação dessas acadêmicas se encontra na área da educação 

infantil. Isto vem somar-se a indicativos do contexto social, em função da recente 

obrigatoriedade do atendimento deste nível como parte integrante da Educação Básica, 

conforme LDBEN, 9394/1996, Art. 21 (BRASIL, 1996).  

TURMA FINAL  
01) Auxiliar de Escritório – (A4-T.F.) 
02) Escrevente – Cartório – (A68-T.I.) 

TURMA MEDIANA  

01) Merendeira – (A25-T.M.); (A26-T.M.); (A34-T.M.) 
02) Auxiliar de Escritório – (A30-T.M.) 
03) Enfermagem – (A32-T.M.) 
04) Costureira – (A33-T.M.) 

TURMA INICIAL  

01) Auxiliar de Produção – (A40-T.I.) 
02) Do Lar –  (A50-T.I.); (A56-T.I.); ; 
03) Auxiliar de Enfermagem – (A43-T.I.); (A67-T.I.) 
04) Comércio-Atendente – (A44-T.I.) 
05) Cozinheira – (A46-T.I.) 
06) Costureira – (A47-T.I.) 
07) Merendeira – (A48-T.I.); (A64-T.I.); (A65-T.I.) 
08) Cabeleireira – (A49-T.I.) 
09) Agente de Saúde – (A52-T.I.) 
10) Confecção/Estamparia – (A54-T.I); (A68-T.I.) 
11) Auxiliar Administrativo – (A55-T.I); (A57-T.I.) 
12) Vendedora – (A58-T.I.) 

Quadro 04: Atuação profissional fora da educação  
Fonte: Questionário – Questões nº 10 e 11 

A atuação profissional dos sujeitos que não atuam neste momento na educação se 

voltam ao espaço do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Uma das 

possibilidades de estar em busca pela formação na educação pode ser indicada pela formação 

superior, do status social do profissional da educação, uma vez que a representação social 

historicamente construída da figura do professor se volta a alguém que ainda carrega um 

reconhecimento social e cultural. Ter um curso superior pela exigência que hoje tem para 

ingressar na área da educação (A7-T.F.). Ou ainda, ter formação necessária para atuar 

como educadora (A13- T.F.). 

Ao tratar de representação social, acredita-se que elas são “como um processo criativo 

(de elaboração cognitiva e simbólica) que serve de orientação aos comportamentos das 

pessoas” (NÓBREGA, 2001, p. 61). Pelas manifestações expressas por meio da linguagem 

escrita foi possível trazer o perfil dos sujeitos em estudo nesta pesquisa.    
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3.3.2 Formação inicial de professores: indicativos e justificativas 

Às acadêmicas foi solicitado, na questão 01, que escrevessem quatro palavras 

associadas a expressão indutora: “formação inicial de professores em curso de Pedagogia a 

distância”. “Essa técnica consiste em apresentar uma palavra indutora aos indivíduos e 

solicitar que produzam todas as palavras, expressões e adjetivos que lhe vem à cabeça a partir 

dela” (COSTA e ALMEIDA, 1999, p. 270). Foi aplicada essa técnica com o intuito de trazer à 

tona a representação social dos sujeitos pesquisados. Abric (1994) considera que o caráter 

espontâneo dessa técnica permite ao pesquisador colher os elementos constitutivos do 

conteúdo da representação social e isso explica seu sucesso e sua utilização sistemática no 

estudo das representações sociais por vários pesquisadores.  

ORDEM DAS PALAVRAS ELEMENTOS EVOCADOS FREQUÊNCIA 

Responsabilidade 08 
Oportunidade 06 
Educação 05 
Estudo 04 
Importante 03 

1ª 

Conhecimento 03 
Responsabilidade 09 
Oportunidade 07 
Educação 03 
Dedicação  03 

2ª 

Aprendizagem 03 
Responsabilidade 05 
Oportunidade 05 
Conhecimento 04 

3ª 

Dedicação 03 
Realização 06 
Formação 05 
Conhecimento 05 
Responsabilidade 03 
Oportunidade 03 

4ª 

Dedicação 03 
Quadro 05: Frequência da primeira, segunda, terceira e quarta palavra apontada diante da expressão 
indutora: formação inicial de professores em curso de Pedagogia a distância 
Fonte: Questionário – Questão nº 01 

Diante desse conjunto de palavras, a produção obtida pelas associações livres, permite 

selecionar por suas similaridades e contrastes em relação à palavra indutora. Ao captar e 

analisar as palavras utilizadas pelas acadêmicas, com a frequência e a ordem em que 

aparecem, pode se estabelecer classificações que tratam de elementos organizadores da 
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representação social. “Os critérios de frequência e posição podem ser considerados como um 

indicador de centralidade do elemento organizador da representação social” (COSTA e 

ALMEIDA, 1999, p. 272).  

PALAVRAS EVOCADAS DUAS VEZES PALAVRAS EVOCADAS UMA ÚNICA VEZ 
Aprender, capacidade, crianças, educar, 
expectativa, instrução, interesse, esforço, 
praticidade, crescimento, muito bom, 
pesquisa, qualidade, relacionamento, 
criança, ensinar, satisfação. 

Acessível, desconfiança, distância, educar, esforço, 
força de vontade, formar novos professores, futuro, 
leitura, necessário, profissão, qualidade, qualificação, 
ser um profissional, relacionamento, criatividade, 
determinação, empenho, fácil, família, fazer 
graduação, leitura, otimismo, Pedagogia, qualidade, 
seriedade, sucesso, treinamento, atividades, avaliar, 
boa formação, bom para o professor, 
comprometimento, dificuldade, dinamismo, ótimo, 
escola, esperança, facilidade, gostar, interessante, 
progresso, praticidade, transformação, valorização, 
vale a pena, voltar a estudar, amor, conquistas, 
desafio, disponibilidade, duvidoso, respeito, saber, 
tempo, experiência, participação, persistência, 
pesquisa, preparação, propósito, sabedoria, 
surpreendente, troca de experiência. 

Quadro 06: Frequência das palavras diante da expressão indutora: formação inicial de professores em 
curso de Pedagogia a distância que aparecem duas ou uma só vez 
Fonte: Questionário – Questão nº 01 

As inúmeras evocações que se apresentam no quadro acima, com frequência reduzida 

ou evocada uma única vez deixam uma conotação de significados bastante adversos. Podem 

denotar que a construção mental que essas acadêmicas possuem sobre formação inicial se 

dirige a elementos que se misturam entre valores e desejos que se manifestam vulneráveis às 

suas condições de produção. O que expressam se volta às condições pessoais em detrimento 

de elementos trazidos enquanto construção de formação em um curso superior. A frequência 

reduzida de elementos evocados leva a observar que esse não é um conhecimento que se 

encontra estruturado no sistema cognitivo dos sujeitos da pesquisa. 

Quadro 07: Frequência da palavra apontada como mais importante diante da expressão indutora: 
formação inicial de professores em curso de Pedagogia a distância 
Fonte: Questionário – Questão nº 02 

PALAVRA MAIS IMPORTANTE FREQUÊNCIA 
Oportunidade Nove vezes 
Responsabilidade Oito vezes 
Educação, Conhecimento, Realização, Formação Cinco vezes 
Estudo, Aprender Quatro vezes 
Dedicação  Três vezes 
Compromisso, Capacidade, Esforço, Profissão  Duas vezes 
Necessário, Comprometimento, Qualidade, Futuro, Desconfiança,Conciliação, 
Educar, Relacionamento, Acessível, Leitura, Distância, Qualificação. 

Apenas uma vez 
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Das palavras expressas pelas acadêmicas, foi solicitado que escolhessem uma palavra 

que consideram como a mais importante e que venha justificar a expressão indutora: formação 

inicial de professores em curso de Pedagogia a distância. Nesse momento em que se 

encontram frequentando um curso superior, às acadêmicas é solicitado que se posicionem 

quanto ao significado dessa formação no cotidiano, suas percepções, lembranças, intenções e 

comportamentos que nela se manifestam.  

A formação inicial de professores para essas acadêmicas se caracteriza na atitude 

evidenciada pelo profissional da educação em praticar a responsabilidade no envolvimento de 

todas as ações, sejam elas num contexto pessoal, profissional e social.  

A análise permite perceber que o termo responsabilidade e oportunidade estão 

associados à rigorosidade, a comprometimento em relação a profissão docente, como indicam 

as justificativas que seguem:  

Penso que a educação, precisa muito de pessoas com muita responsabilidade (A7-

T.F.). 

É preciso ter responsabilidade para aprender e ir atrás do seu objetivo (A30-T.M.). 

Com esses sentidos, a responsabilidade é naturalizada como algo intrínseco a 

formação: 

Como graduandos, temos que ter a responsabilidade do que aprendemos, é 

fundamental para sermos educadores dignos e de caráter tanto pessoal como 

profissional (A2-T.F.). 

Que um bom professor tem que ter clareza do seu conhecimento e ser responsável 

(A48-T.I.). 

Dentre as justificativas apresentadas pelas acadêmicas para a associação do termo 

“responsabilidade” à formação docente, parece indicar em certo dispositivo que vem 

salvaguardar uma tendência favorável, por meio  de elementos que integram a formação para 

o exercício da profissão docente. A este sentido idealizado da formação inicial, alicerçado em 

valores singulares, modelos e símbolos da realidade na prática atual vêm se opondo a outro 

que anuncia uma caracterização da representação sobre formação inicial embasada pela 

tendência de destaque ao termo “oportunidade”.  Neste caso, se põe no viés da realização de 

um sonho, na facilidade de acesso ao curso, na possibilidade de ascensão profissional. Nos 

dizeres das acadêmicas esses sentidos aparecem quando justificam: 
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Muitas pessoas não deram continuidade nos estudos por falta de oportunidade, hoje 

está sendo mais fácil ter um curso superior (A8-T.F.). 

Porque não preciso ir todo dia à faculdade (A10-T.F.). 

Devido ao tempo, o valor e acima de tudo, a gratificação de estudar novamente (A21-

T.F.). 

Essa oportunidade nos classifica na área da educação, onde temos a oportunidade de 

crescimento (A59-T.I.). 

Como se observa as evocações oportunidade e responsabilidade aparecem com maior 

frequência, o que possibilita afirmar que, apesar de os resultados apontarem para uma 

estrutura de concepção baseado em modelo de representação social não convencional, 

formada apenas por elementos periféricos, não se considera que há neutralidade na linguagem 

dos participantes sobre formação inicial de professores em curso de Pedagogia a distância. 

A ausência do núcleo na estrutura das concepções sobre formação inicial de 

professores é algo significativo e deve ser observada com cuidado, pois tomando como 

parâmetro o modelo das representações sociais de acordo com a Teoria do Núcleo Central, a 

carência de elementos centrais na representação pode significar, segundo Abric (2005), que os 

elementos pertencentes a essa região podem estar sendo mascarados. Para Abric (1998), a 

possibilidade de expressar uma representação acerca de um objeto se assenta sobre uma 

normatividade, ou seja, os participantes de uma pesquisa, dependendo da situação em que se 

encontram, definem o que é a boa resposta ou o discurso politicamente correto. Assim, uma 

representação pode apresentar duas facetas: uma explícita (verbalizada) e outra não explícita 

(não verbalizada), essa última denominada zona muda das representações sociais. 

A zona muda é um fenômeno que se dá quando o objeto é mais sensível, marcado por 

valores e normas sociais. Ela tem, portanto, um caráter contranormativo, é um subconjunto de 

cognições e crenças que não são expressas pelos sujeitos nas condições normais de produção, 

pois poderia por em questão os valores morais ou as normas valorizadas pelo grupo (ABRIC, 

1998). A face encoberta, a zona muda não confessável das representações, constitui as partes 

não legítimas da representação, jamais verbalizadas em situações normais de coleta de dados, 

o que torna necessário reduzir a pressão normativa nessas situações para facilitar sua 

verbalização (ABRIC, 2005). 

Figurando como zona muda ou com significados tácitos ou silenciosos, o que não 

podemos desconsiderar é que os resultados desta pesquisa colocam diante de concepções 
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peculiares, que se encontram estruturados em elementos periféricos. Mas, ainda assim podem 

ser consideradas elaborações sobre formação inicial de professores. 

Segundo Moscovici (2004), individualmente ou coletivamente, ideias e imagens 

penetram nossa mente, quer queiramos quer não. A finalidade de criar representações é tornar 

familiar algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade e é dessa maneira que vemos as 

elaborações mentais que emergiram nessa pesquisa. A familiaridade se localiza nos universos 

consensuais, ou seja, nos locais em que todos querem sentir-se em casa, a salvo de qualquer 

risco, atrito ou conflito. O sentimento do não familiar pode ser experimentado “quando as 

fronteiras e/ou convenções desaparecem, quando as distinções entre o abstrato e o concreto se 

tornam confusas” (MOSCOVICI, 2004, p. 55). 

O não familiar deixa uma sensação de incompletude, de aleatoriedade. O que 

caracteriza a não-familiaridade é a presença real de algo ausente, a exatidão relativa de um 

objeto, o semelhante diferente, o acessível inacessível. É, portanto, um meio de tornar familiar 

o não-familiar, é a transferência que é efetivada pela separação de conceitos e percepções, 

cujo contexto torna o incomum comum, e o desconhecido pode ser incluído em uma categoria 

conhecida (MOSCOVICI, 2004). 

Como não é fácil transformar palavras não familiares em familiares, é necessário pôr 

em funcionamento dois mecanismos: o de ancoragem e o de objetivação. Moscovici (2004) 

aponta que, por meio da ancoragem, é possível reduzir ideias estranhas a categorias e imagens 

comuns; colocando-as em contexto familiar. Pela objetivação é possível transformar algo 

abstrato em quase concreto, transferir o que está na mente em algo que exista no mundo. 

Quanto ao conceito de formação inicial de professores em curso de Pedagogia a 

distância, entende-se que esse fenômeno pode estar numa zona muda, ou é um gênero de 

comunicação tácito, silencioso, formado na falta de uma expressão que defina ou exprima o 

entendimento posto sem, contudo, alterar a estrutura social presente. 

Abric (1994), ao tratar das características do núcleo central aponta para a história do 

grupo, a pouca sensibilidade ao contexto imediato, como gerador da significação e como fator 

determinante de sua organização. Como elementos periféricos, que apresentam como 

características relacionadas ao caráter global da formação, a integração das escolhas, 

experiências e das histórias individuais, verifica-se a presença de componentes como 

educação, conhecimento e realização, seguidos de estudo e dedicação. Para essas palavras 

como justificativas aparecem: 
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Educação: Por meio deste curso podemos aprender melhor o que é a educação para 

nosso conhecimento e uso, tanto quanto ensinar aos outros (A41-T.I.). Se nós 

professores formos bem educados no curso, com certeza passaremos uma educação 

de qualidade aos alunos (A25-T.M.). A educação é o bem mais precioso que podemos 

dar ao indivíduo, tanto como pais ou educadores, é através dela que vão se formar 

pessoas preparadas ou não para a sociedade (A36-T.M). Porque é daí que tudo 

começa... (A44-T.I.). 

Eis por que as representações são sociais e tão importantes na vida cotidiana. Perceber 

sua interferência nos dizeres, nas atitudes, posicionamentos e decisões tomadas pelas pessoas, 

“elas nos guiam, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, 

posicionar-se frente a eles de forma defensiva” (JODELET, 2001, p. 17).  Nos motivos que 

seguem apresentados pelas acadêmicas, perpassam de forma direta ou indireta, a 

representação social sobre formação inicial de professores.  

Conhecimento: Para atuar em sala de aula com alunos é preciso de conhecimento, 

para planejar as aulas e que a educação seja algo importante na vida deles (A4-T.F.). 

É preciso ter conhecimento para ser um bom profissional, o resto vai conquistando 

dia-a-dia (A46-T.I.). A partir do conhecimento, somos capazes de nos tornar 

indivíduos melhores (A58-T.I.). Para um mundo melhor, temos que sempre está 

atualizado, tem muitas mudanças acontecendo e para isso temos que sempre estar 

atualizado (A63-T.I.). Eu acho que a pessoa tem que ter conhecimento para trabalhar 

bem com a criança (A65-T.I.). 

Realização: Estou realizando um sonho, este sonho me abriu caminhos para o meu 

lado profissional (A5-T.F.). Oportunidade de concluir um curso almejado há muito 

tempo, no qual inclui também uma realização pessoal (A6-T.F.). Estou há um bom 

tempo sem estudar, é uma realização para mim, e oportunidade pessoal (A50-T.I.). 

Para mim é uma realização de um sonho me aprofundar mais nos estudos. Poder 

contribuir de alguma maneira para melhorar o mundo em que vivemos (A52-T.I.). 

Estudo: Não temos o contato dia a dia com o professor, por este motivo devemos 

estudar, não somente ler, mas analisar e poder aplicar no cotidiano (A 39-T.M.). 

Estudo, porque o ensino a distância exige muito estudo, pois sem ele não 

conseguiríamos alcançar nosso objetivos (A14-T.F.). Por ser uma faculdade a 
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distância precisamos nos esforçar muito mais para que consigamos atingir os 

objetivos propostos (A23-T.F.). 

Dedicação: Como não temos todos os dias trocas de ideias, a dedicação é algo de 

extrema importância para a formação (A24-T.F.). Se eu me considero vocacionada 

para a profissão, tem que haver dedicação (A62-T.I.). Porque se dedicarmos por 

completo, nos empenhando ao máximo, conseguiremos um ótimo crescimento tanto 

pessoal como profissional (A68-T.I.). 

Essas justificativas focam questões voltadas à oportunidade de realizar um sonho, para 

crescimento pessoal e profissional, obtenção do status em ter um curso superior. Para Madeira 

(2001), o sentido dos objetos é assim construído nas próprias relações e são processos sociais 

de educação, em sentido mais amplo, que possibilitam ao indivíduo ou ao grupo, apropriar-se 

da cultura. Portanto, se fazem presentes nas justificativas as construções simbólicas pelas 

quais cada acadêmica se apropriou quanto ao sentido da formação inicial de professores, 

atribuído no cotidiano de suas relações, vivências e práticas.  

3.3.3 Curso de Pedagogia a distância: razões e opções definidoras  

As representações sociais são construções que se relacionam o já apropriado pelos 

sujeitos à novidade que o instiga nos contextos que os permeiam. Diante do objeto que se pôs 

no cotidiano dessas acadêmicas, a formação inicial de professores em curso de Pedagogia a 

distância, eram apresentadas seis opções para que as acadêmicas escolhessem por grau de 

importância  as razões pela escolha em realizar  o referido curso a distância.   

1ª opção 2ª opção 3ª opção 4ª opção 5ª opção 6ª opção  Aspectos 
Definidores Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

Próximo da 
Residência – 
fácil acesso 

03 5 10 16 03 5 09 14 14 22 24 38 

Valor da 
mensalidade 02 3 02 3 12 19 11 17 14 22 22 35 

Formação 
profissional 
para atuar na 
educação 

28 44 18 29 07 11 05 8 03 5 02 3 

Para ter um 
curso superior 07 11 06 10 15 24 11 17 16 25 08 13 

Modalidade a 
distância 06 10 07 11 17 27 20 33 10 16 03 5 
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Estrutura 
Pedagógica 
atende as 
expectativas 

17 27 20 31 09 14 07 11 06 10 04 6 

Quadro 08: Razões que levaram as acadêmicas a optarem pelo curso de Pedagogia a distância 
Fonte: Questionário – Questão nº 03 

Pode-se perceber a confirmação de representações sociais já manifestadas 

anteriormente, em que um grupo expressivo de acadêmicas que já atuam na educação 

mostram ser essa a possibilidade de obter ao mesmo tempo a formação e o licenciamento para 

atuar na educação. “Nesta perspectiva, as representações são essencialmente dinâmicas; são 

produtos de determinações tanto históricas como do aqui e agora e construções que tem uma 

função de orientação; conhecimentos sociais que situam o indivíduo no mundo, produto de 

seu ser social” (SPINK, 1995, p. 8). 

1ª opção 2ª opção 3ª opção 4ª opção 5ª opção 6ª opção 7ª opção 
Aspectos Definidores 

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 
Interação com o 
grupo 

5 7 9 13 28 41 17 26 7 11 1 2 - - 

E-mail - - 2 3 6 9 3 5 13 20 18 27 24 36 
Caderno de estudos 
da disciplina 

49 72 13 19 1 2 5 8 - - - - - - 

Encontro presencial 14 21 37 55 11 17 3 5 1 2 - - - - 
Contato com o tutor - - 3 5 7 11 14 21 17 25 22 33 3 5 
Ambiente de 
aprendizagem 

- - 3 5 13 20 24 35 21 31 5 8 - - 

Fórum - - - - - - - - 7 11 20 30 39 59 
Quadro 09: Formas de estudo e interação  
Fonte: Questionário – Questão nº 06 

Dentre as formas de interação proporcionadas na oferta deste curso, as acadêmicas 

trazem como destaque o caderno de estudos de cada disciplina como o instrumento de maior 

importância para a realização dos estudos. As interações por meio dos recursos vinculados à 

tecnologia de informação e comunicação (e-mail, fórum, interação com tutor), aparecem com 

reduzida expressividade.  É preciso considerar o concreto no qual o sujeito que representa se 

situa e as transformações que nestas relações, vão orientando comunicações e condutas. As 

representações sociais não são homogêneas e tampouco partilhadas uniformemente por todos 

os membros de um grupo (MADEIRA, 1998).  
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As possibilidades de acesso a patamares mais elevados de formação servindo-se dos 

recursos disponibilizados pelos meios tecnológicos que integram a educação a distância é uma 

realidade incontestável, no entanto, não se pode negar que o uso efetivo de todo esse aparato 

deve constituir-se em uma realidade efetiva e constante. Nesse sentido, Scheibe (2006, p. 205) 

destaca que “nesta modalidade de ensino um desenho próprio para estudantes adultos, 

motivados para adquirir conhecimento e qualificações bastante autônoma, com auxílio de 

meios e materiais, programações de aprendizagem e interatividade entre estudantes e agentes 

de ensino”. O Quadro nº 9 traz como destaque o processo interativo que constitui a 

representação social dessas acadêmicas, no que tange aos recursos e meios utilizados para 

acesso ao conhecimento.  Percebe-se certa fragilidade. Em todas as turmas pesquisadas os 

recursos, as possibilidades de interatividade que envolve as tecnologias pouco integram esse 

processo de formação.  

A educação a distância tornou-se um caminho possível para essas acadêmicas, que 

acessando ou não as tecnologias educacionais, se enquadram na proposta de curso oferecida, e 

avançam rumo a regulamentação do licenciamento para permanecer ou ingressar no espaço 

profissional da educação e desta forma, alcançar projeções pessoais. 

3.3.4 Expectativas e sonhos  

Os desejos, os sonhos, a relação consigo mesmo e com o mundo leva a uma reflexão 

sobre a abordagem das representações sociais que “relacionando-a a uma postura frente a 

educação e ao aprender, como um saber prático, como um sistema de interpretação que regem 

nossa relação com o mundo e com os outros, e organizam as comunicações e as condutas 

sociais” (MADEIRA, 1998, p. 239). 

EXPECTATIVAS FREQUÊNCIA 
Ter curso superior e atuar na área da educação 64 vezes 
Adquirir conhecimentos. 51 vezes 
Realização do  sonho de ser professora 18 vezes 
Superar dificuldades 12 vezes 
Interação com o grupo 05 vezes 
Conseguir ser mais extrovertida e ter mais amigos. 04 vezes 
Conciliar trabalho-estudo-família 03 vezes 

Quadro 10: Expectativas ao ingressar no curso de Pedagogia a distância  
Fonte: Questionário – Questão nº 04 
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As expectativas ao ingressar no curso vem alicerçadas a prerrogativas de ordem 

pessoal, profissional e ascensão social. A representação social traz em si a história, na história 

particular de cada um. Nas variâncias de sua estrutura estão às particularidades de cada sujeito 

e das relações que o vão constituindo, no tempo e no espaço.  

Dentro de uma apresentação estrutural e iniciando uma pré-análise foram expostos os 

dados que integram esta pesquisa.  A compreensão do que se constitui a formação inicial em 

curso de Pedagogia a distância não se dá na neutralidade. Essa representação social vem 

marcada por olhares singulares, grupais e de uma coletividade.   

Toda essa coletânea de dados permite uma possível visualização do cotidiano dessas 

acadêmicas e o estudo das representações sociais se apresenta como um caminho para 

compreender e elucidar situações que envolvem a formação inicial de professores. A 

aproximação com os dizeres dessas acadêmicas, a organização dos mesmos em categorias, se 

apresentam como possibilidade para reconhecer quem são os sujeitos, o contexto social onde 

se desenvolve este estudo e o objeto pesquisado. Conforme Scheibe (2006) a educação a 

distância aparece como uma modalidade desejável para socialização do conhecimento em 

muitas situações, e para atender às novas demandas educacionais específicas e também 

assumir funções de crescente importância especialmente na educação da população adulta. A 

educação a distância como estratégia de formação, tende a tornar-se cada vez mais uma 

modalidade regular dos sistemas de ensino.  

Os dados que aqui se apresentam, compõem o corpo desta pesquisa, acompanhado de 

alguns alicerces teóricos que se colocam como uma abertura para a reflexão e análise que 

integram o próximo capítulo neste estudo. São elementos que podem  ser considerados pelos 

sujeitos, como desejáveis frente ao contexto social em que se encontram e  socialmente 

expressam o entendimento do  que seja  a formação inicial em curso de Pedagogia a distância. 
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4 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ACADÊMICAS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

Este capítulo trata da análise das representações sociais desveladas pelos sujeitos desta 

pesquisa. Apresenta inicialmente as evocações agrupadas atendendo à frequência das palavras 

apresentadas pelas acadêmicas, por meio da técnica da livre associação, o que possibilita 

perceber uma variedade significativa de palavras sem, contudo, apresentar frequência 

expressiva. Dentre estas palavras apontadas, as com maior frequência, apresentam uma 

quantidade inferior à metade do número total de integrantes pesquisados. 

Uma das formas de se apropriar dos aspectos do meio social é pela via das 

representações sociais que são reformulações, formas de saberes práticos, compartilhados e 

constituem uma realidade comum (JODELET, 2001).  

Responsabilidade 25 Estudo 04 Qualidade 03 
Oportunidade 21 Aprendizagem 03 Importante 03 
Conhecimento 12 Esforço 04 Crescimento 02 

Dedicação 11 Aprendizado 04 Ensinar 02 
Educação 11 Aprender 03 Disponibilidade 02 
Formação 08 Compromisso 03 Dinamismo 02 
Realização 08 Leitura 03 Disciplina 02 
Capacidade 07 Pesquisa 03  Força de Vontade 02 

Quadro 11: Evocações a partir da maior frequência  
Fonte: Questionário 

Sendo assim, se desenha uma representação social sobre formação inicial de 

professores, apresentada pelos participantes desta pesquisa. No entanto, é uma configuração 

que não se pode considerar, segundo Abric (1994) como elemento central, uma vez que a 

frequência com que foram evocadas todas as palavras não se apresentam dentro de um 

patamar de centralidade. Levam a observar que a abordagem apresentada sobre formação 

inicial de professores, não é um conhecimento que se encontra estruturado no sistema 

cognitivo por parte dos sujeitos pesquisados.   

As categorias que serão apresentadas traduzem as ideias que se organizam 

considerando a semântica e a similaridade das palavras foram, portanto, essas as razões para a 

organização que segue.  

A primeira categoria “COGNITIVA – a busca do conhecimento” se volta às palavras 

ou expressões associadas ao conhecimento, à formação. A segunda “REALIZAÇÃO 
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PESSOAL - condições do ser professor” integra razões de ordem subjetiva, singular, no 

alcance de sonhos e desejos de ordem pessoal e profissional. A terceira “PEDAGÓGICO-

DIDÁTICA – A ação docente” se alia às palavras associadas ao fazer do professor no 

exercício da docência.   

 
Figura 01: Agrupamento de evocações quanto a semântica e a similaridade  
Fonte: Questionário 

Nesta figura cada categoria incorpora elementos que revelam os discursos latentes, 

espontâneos dos sujeitos da pesquisa. Para denominar as categorias fez-se a opção por 

selecionar evocações que se aproximam pelo seu significado e sugerem um sentido presente 

entre elas. Desta forma, cada categoria recebeu o nome relacionado aos dados que representa 

e também traduz os seus conteúdos. O ato de evocar traz à lembrança a imaginação de algo 

que está presente na memória dos indivíduos de forma espontânea e com prontidão e 

equivalem ao sistema de valores, ideias e crenças.   

4.1 COGNITIVO: A BUSCA DO CONHECIMENTO  

A primeira categoria denominada COGNITIVO se refere à formação, ao 

conhecimento, a aprendizagem que constitui em elementos básicos que caracterizam a 

CATEGORIAS 

COGNITIVO REALIZAÇÃO 
PESSOAL 

PEDAGOGICO-

PEDAGÓGICO-
DIDÁTICA 

• CONHECIMENTO 
• FORMAÇÃO 
• ESTUDO 
• APRENDIZAGEM 

• REALIZAÇÃO 
• OPORTUNIDADE  
• ESFORÇO 

• DEDICAÇÃO 
• RESPONSABILIDADE  
• CAPACIDADE 
• COMPROMISSO 
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formação inicial. Acadêmicas expressam isto quando justificam: pois é a partir do 

conhecimento que somos capazes de nos tornar um indivíduo melhor (A58-T.I.).  A pessoa 

tem que ter conhecimento (A65). Busco aprender, busco a formação para atuar na área que 

sinto muito prazer em trabalhar (A12-T.F.). Porque precisa ter conhecimento para ser um 

bom profissional, o resto vai conquistando no dia a dia (A46- T.I.). 

Pimenta (2000) destaca que o conhecimento não se reduz à informação. Implica 

trabalhar com as informações classificando, analisando, contextualizando. Pressupõe “[..] 

produzir novas formas de progresso e desenvolvimento; consciência e sabedoria envolvem a 

reflexão, isto é, a capacidade de produzir novas formas de existência e humanização” 

(PIMENTA, 2000, p. 22). 

A formação de professores é um desafio que tem a ver com o futuro da educação. Está 

intimamente relacionada à função docente, à formação das crianças e dos jovens, constituída 

em patamares sólidos, de relevância social. A acadêmica (A63-T.I.), ao referir-se à formação 

inicial, sinaliza: Para um mundo melhor nós temos que sempre estar atualizado, sempre tem 

muitas mudanças acontecendo. 

A sistematização do conhecimento, os saberes historicamente produzidos pela 

humanidade, os avanços científicos e tecnológicos, a relação entre os sujeitos no processo de 

ensino aprendizagem transcendem o acesso à informação. Giordan (apud NÓVOA, 1999, p. 

28) propõe uma reflexão sobre o trabalho escolar, o saber identitário da profissão docente. 

A escola deve promover o saber como instrumento: por um lado, centrando-se 
numa dezena de conceitos de base interdisciplinares, que constituem outros tantos 
ângulos de abordagem da realidade dos dias de hoje; por outro lado aprendendo a 
organizar a massa de conhecimentos atuais.  

Mello (2000, p. 98) destaca o papel mediador do professor diante do acesso ao 

conhecimento, “para que a aprendizagem escolar seja uma experiência intelectualmente 

estimulante e socialmente relevante, é indispensável a mediação de professores com boa 

cultura geral e domínio dos conhecimentos que devem ensinar e dos meios para fazê-lo com 

eficácia”. A autora faz ainda uma crítica ao sistema brasileiro de formação de professores, 

reconhecendo apenas como componente de uma estratégia mais ampla de profissionalização 

do professor, indispensável para implementar uma política de melhoria da educação. Tais 

ponderações remetem à criação das diretrizes e dos parâmetros curriculares nacionais como 

uma medida que se põe para melhoria da educação, como consequência das reformas 

educacionais que, em função da conjuntura econômica se desenham para o país. 
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Se a aprovação da LDB marcou o final da primeira geração de reformas 
educacionais, a criação das diretrizes e parâmetros curriculares nacionais inaugura a 
segunda geração, que tem duas características a serem destacadas: não se trata de 
reformas de sistemas isolados, mas sim de regulamentar e traçar normas para uma 
reforma da educação em âmbito nacional: e atinge, mais que na etapa anterior, o 
âmago do processo educativo, isto é, o que o aluno deve aprender, o que ensinar e 
como ensinar. (MELLO, 2000,  p. 99). 

Freitas (2003) chama atenção, sobre as mudanças curriculares e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que se constituem em instrumentos que objetivam impor, à educação 

e à escola, a lógica restrita da produção do desenvolvimento da laboralidade aos processos de 

formação, em uma perspectiva produtivista e unidimensional em detrimento da formação 

humana multilateral.  

Doze das sessenta e oito acadêmicas consultadas apontam a palavra “conhecimento” 

relacionando-a a formação inicial de professores. Mello (2000) afirma que muitos dos jovens 

que hoje ingressam no ensino superior não possuem o conhecimento dos conteúdos e das 

competências previstas para egressos da educação básica. A acadêmica (A4-T.F.) sinaliza 

porque para atuar na sala de aula com alunos, é preciso de conhecimento para poder 

planejar minhas aulas, para que a educação dos alunos seja algo bom para a vida deles. 

Manifestação essa, presente também na Turma Inicial nos dizeres da acadêmica (A.65), eu 

acho que a pessoa tem que ter conhecimento para trabalhar bem com a criança. Tanto na 

justificativa da integrante que se encontra na Turma Inicial (A65-T.I.), como da acadêmica da 

Turma Final do curso (A4-T.F.) esse entendimento parece estar presente, numa mesma 

convergência. Esses dizeres deixam transparecer que tanto para quem está no início do 

processo de formação como para quem se encontra em fase de conclusão, a formação inicial 

deixa pistas de que o desejo de acessar, de dispor de conhecimentos, o avançar no curso 

pouco tem respondido a tal expectativa, o que indica a formação no nível do devir.  Conforme 

Jodelet (2001, p. 26): 

As representações sociais devem ser estudadas articulando elementos afetivos, 
mentais e sociais e integrando – ao lado da cognição, da linguagem e da 
comunicação – a consideração das relações sociais que afetam as representações e a 
realidade material, social e ideativa sobre a qual elas têm de intervir. 

 Uma representação social é elaborada, inicialmente, no nível cognitivo, com imagens e 

símbolos organizados pelos indivíduos em seu espaço social; em seguida, num nível de 

formação da representação, por meio do concreto pela objetivação. E num terceiro patamar, a 

representação se consolida pela disposição de condutas, opiniões e atitudes. 
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As acadêmicas organizam suas representações sobre formação inicial de professores 

em curso de Pedagogia a distância a partir de suas experiências no espaço escolar, na 

interação com o outro e pelos conhecimentos e informações que circulam no meio social.  

Mello (2000), ao referir-se ao caráter precário da formação oferecida na educação 

básica, denota que por meio da formação inicial de professores é possível refazer o percurso 

de aprendizagem dos jovens e adultos.  A faixa etária das acadêmicas em estudo se encontra 

entre 31 e 35 anos. A formação básica das acadêmicas indica ter ocorrido num tempo mais 

distante, quando não em caráter de suplência. Esse percurso vivenciado certamente apresenta 

alguma inferência para o entendimento das especificidades dos saberes da ação docente. Na 

formação inicial a distância, que se constitui no foco deste estudo, essas singularidades 

permeiam todo o percurso trazido pelas acadêmicas.  

Nóvoa ao tratar dos valores que sustentam a produção contemporânea da profissão 

docente ressalta que  

os professores têm de reencontrar novos valores, que não reneguem as 
reminiscências mais positivas (e utópicas) do idealismo escolar, mas que permitam 
atribuir um sentido à ação presente. [...] A produção de uma cultura profissional dos 
professores é um trabalho longo, realizado no interior e no exterior da profissão, 
que obriga a intensas interações e partilhas. (NÓVOA, 1999, p. 29). 

Pesquisas têm se voltado à análise da prática docente, indagando-se por que, nas 

práticas pedagógicas e nas organizações escolares, se praticam teorias outras que não 

necessariamente aquelas produzidas pelas recentes investigações das ciências da educação 

(PIMENTA, 2000).   

A formação inicial tem se estruturado dentro de um currículo formal, conforme 

Pimenta (2000, p.16) “com conteúdos e atividades de estágios distanciados da realidade das 

escolas, numa perspectiva burocrática e cartorial que não dá conta de captar as contradições 

presentes na prática social de educar, pouco tem contribuído para gestar uma nova identidade 

do profissional docente”. Ressignificar os processos formativos a partir dos saberes 

necessários à docência parece ser um viés que se apresenta. A modalidade de ensino a 

distância ofereceu uma oportunidade para que eu retomasse os estudos (A3-T.F.).  Este dizer 

abre para reflexões quanto à formação desenvolvida, uma vez que esta acadêmica é integrante 

da Turma Final do curso de Pedagogia em estudo.  A conquista de um curso superior, atingida 

por meio do curso de Pedagogia a distância, sinaliza permanecer no patamar da realização do 

sonho.  A realidade educacional, o saber científico, a lógica da atividade educativa, que 

perpassam essa formação, parece não encontrar evidências nos dizeres da acadêmica.  
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Oito das acadêmicas indicam a “formação” como um dos resultados da formação 

inicial. A acadêmica (A53-T.I.), ao apontar a palavra formação, justifica  dizendo porque em 

nosso país é muito importante ter pessoas formadas para poder ensinar e educar para serem 

profissionais do amanhã. Para Pimenta (2000, p. 22) “[...] a escola e os professores têm um 

grande trabalho a realizar com as crianças e os jovens, que é proceder à mediação entre a 

sociedade da informação e os alunos, no sentido de possibilitar-lhes pelo desenvolvimento da 

reflexão adquirir a sabedoria necessária a permanente construção do humano”.  

A formação de professores para Nóvoa (1995) abre para um olhar global sobre o 

sistema educativo, não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação 

pedagógica, sem uma formação adequada. As acadêmicas de todas as turmas consultadas 

apresentam a evocação “formação”, ao se reportarem à formação inicial de professores. No 

entanto, em todas as turmas se encontra essa manifestação, justificando-a busco aprender, 

busco formação para atuação na área (A12-T.F.). A oportunidade de formação, a qual estas 

acadêmicas são protagonistas, a formação inicial de professores a distância parece estar 

voltada para o viés da aprendizagem, da articulação dos saberes de uma prática reflexiva, da 

teoria especializada, da atuação docente ou então se põe no atendimento a uma demanda 

reprimida, num licenciamento em série para atuação na área educacional.  

Freitas (2007) expõe que as iniciativas atuais de massificação, por intermédio da 

Universidade Aberta do Brasil, programa constituinte da política nacional de formação de 

professores a distância, cumprem as metas estatísticas e conformam os professores a uma 

concepção de caráter subordinado, meramente instrumental.  A Universidade Aberta do Brasil 

é uma das apostas do MEC  para uma guinada no sentido de treinar professores, uma vez que 

o país tem déficit histórico  de docentes e essa  é uma demanda  antiga do segmento.   

Esta massificação surge, portanto, como uma espécie de democratização ilimitada que 

leva o ensino superior público aos municípios brasileiros que não possuem curso de formação 

superior ou cujos cursos ofertados não são suficientes para atender a todos. Barreto (2008) 

chama atenção ainda, quanto a definição dos espaços a serem ocupados pela Universidade 

Aberta do Brasil aponta para a ressignificação de “distância” – da geográfica para a das vagas 

para todos. Uma forma de chegar a todos. O que remete a outras questões como a re-

instauração oficial da dualidade educacional. Na medida em que é configurada como uma 

política nacional de formação de professores a distância apartada da presencial, uma divisão 

entre as modalidades de ensino que é posta em jogo, reforçando restrições quanto à formação 

de professores em geral com a concepção de ensino desvinculada da pesquisa. O que ganha 
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campo neste modelo é o ensino. A pesquisa que tem seu nicho nas universidades fica sem voz 

neste processo. Segundo Barreto (2008, p. 931) “a prática fica apartada da pesquisa”. 

Parafraseando Mello (2000), ensinar é uma atividade relacional para co-existir, 

comunicar, trabalhar com os outros, enfrentarem a diferença e os conflitos. Acolher e 

respeitar a diversidade e tirar proveito dela para melhorar sua prática, aprender a conviver 

com a resistência e os limites de sua influência fazem parte da aprendizagem para ser 

professor. O que aprendemos a cada dia instrumenta a nossa educação nos tornando dia a 

dia pessoas mais sábias (A.13-T.F.). Como não temos todos os dias troca de ideias, a 

dedicação é algo de extrema importância para  nossa formação (A.24-T.F.). Aprendendo 

para trabalhar e mediar o conhecimento (A.01-T.F.). As justificativas apresentadas pelas 

acadêmicas remetem para si o sucesso ou o insucesso no curso. Conforme Arruda (2002, p. 

139), “os teóricos da representação social revelam o quanto o pensamento dito ingênuo 

veicula significado e merece atenção”. A representação social é uma modalidade de 

conhecimento que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre 

indivíduos (MOSCOVICI, 1978).  As questões relacionadas  a aquisição de conhecimento, a 

formação, a aprendizagem, as acadêmicas remetem essas especificidades para posturas que 

envolvem posicionamentos e comportamentos individuais, ficando descolada do 

comprometimento da  formação inicial em questão. 

4.2 REALIZAÇÃO PESSOAL: CONDIÇÕES DO SER PROFESSOR 

A formação inicial constitui-se em algo ativo onde perpassam valores, 

comportamentos, visões de mundo, escolhas e opções. Para Nóvoa (1995), a formação de 

professores pode desempenhar um papel importante na configuração da profissão docente. A 

acadêmica (A15-T.F.) expõe que estar neste curso é uma oportunidade, por que antes nunca 

tive a chance de cursar uma faculdade e agora a distância chegou a minha vez. Este dizer 

sinaliza que a representação social da formação oferecida, remete a indícios de uma 

oportunidade para realização de desejos e conquistas pessoais. Um modo de ocupar um 

espaço social idealizado parece estar condicionado ao status de ter um curso superior. Ter 

uma faculdade é uma condição social para privilegiados. As implicações pessoais para o 

aprendizado da profissão não se retratam diante da formação em processo. A acadêmica 

expõe alcançar o sonho de ter um curso superior (A7-T.F.).  A realização pessoal é uma 
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manifestação em destaque, ao se referirem a formação inicial oferecida na modalidade a 

distância. O fato, por ser a distância, não apresenta maiores implicações. O que parece contar 

é a oportunidade de voltar a estudar, de atingir a concretude de um sonho idealizado, de 

sentir-se acolhida no espaço social. É revelador o papel que o contexto social ocupa nas 

representações sociais (GUARESCHI e JOVCHELOVITCH, 1998). 

A formação inicial, a qual essas acadêmicas se encontram, sinaliza ser um arcabouço 

que acolhe e dá projeção social. Estou a um bom tempo sem estudar, é uma realização para 

mim, e oportunidade pessoal (A50-T.I.), ou ainda, ter o prazer de ser graduada, em ter um 

curso superior (A42-T.I.). Ao se reportar ao interesse, a história de vida como elementos que 

perpassam a aprendizagem, as razões para busca pelos estudos pelo aprender. “O destaque 

está em compreender a aprendizagem como algo ligado ao contexto de vida, é captar algum 

sentido na questão do engajamento com a aprendizagem, em sua relação com pessoas vivendo 

suas vidas” (GOODSON, 2007, p. 249). Os dizeres que traduzem as condições sociais e 

econômicas de vida dessas acadêmicas revelam as razões de agora, com esta oportunidade 

ingressarem em um curso superior, devido ao tempo, o valor e acima de tudo a gratificação 

de poder estudar novamente (A21-T.F.). 

A aprendizagem é vista como uma tarefa formal que não se relaciona com as 
necessidades e interesses dos alunos, uma vez que muito do planejamento 
curricular se baseia nas definições prescritivas sobre o que se deve aprender, sem 
nenhuma compreensão da situação de vida dos alunos. Como resultado, um grande 
número de planejamentos curriculares fracassa, porque o aluno simplesmente não 
se sente atraído ou engajado. (GOODSON, 2007, p. 250). 

O processo de aprendizagem, os saberes abordados nos diversos componentes 

curriculares parecem se fecharem em si mesmos. Pouco apresenta relação com o contexto 

social. Parece que a estruturação dessa formação se dá num campo de neutralidade social. O 

que fica em evidência nos dizeres das acadêmicas é a possibilidade de conciliar as questões 

pessoais e a possibilidade de estar matriculada em um curso superior. As especificidades da 

formação ficam sem visibilidade e centralidade neste contexto formativo.  A acadêmica (A32-

T.M.), nesse sentido,  parece apresentar certa sintonia com os dizeres de Goodson ao 

justificar: quando ouço esta expressão educação a distância, vejo um pouco de consideração 

para com as pessoas que almejam um sucesso na vida e precisam conciliar muitas coisas ao 

mesmo tempo. O mesmo se dá com a acadêmica (A9-T.F.), para mim, foi uma grande 

oportunidade, por ter que ir só uma vez por semana nas aulas, não roubando muito tempo, 

podendo estudar em casa.  
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Jodelet (2001) contribui nesta reflexão sobre uma organização curricular rígida, 

prescritiva e homogênea ao afirmar que é preciso considerar que a representação social tem 

origem nas condições sócio-estruturais e sócio-dinâmicas de um grupo. Isso não impede que 

os indivíduos deem a essas representações um toque singular, uma vez que cada um está 

sujeito a experiências particulares, embora faça parte de um mesmo grupo social. 

Esta perspectiva deixa pistas de que a possibilidade de cursar Pedagogia a distância 

pode constituir-se em uma oportunidade de realização pessoal e profissional. Para mim é uma 

realização de um sonho me aprofundar mais nos estudos. Poder contribuir de alguma 

maneira para melhorar o mundo em que vivemos (A.52-T.I.); Estou realizando um sonho, 

este sonho me abriu caminhos para o meu lado profissional (A5-T.F.); Oportunidade de 

concluir um curso almejado a muito tempo, no qual inclui também uma realização pessoal 

(A6-T.F.). As implicações do ser professor, da profissão docente, da carreira do magistério, 

parecem pouco emersas neste contexto de busca pela formação. Para Nóvoa (2000, p.115) 

“ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, 

aprendizagens, um sem fim de relações”. No entanto, a oportunidade de realização pessoal, o 

alcance dos sonhos idealizados integra as representações sociais sobre a formação inicial aqui 

em estudo como algo manifesto explicitamente pelas acadêmicas. 

A educação a distância encontra espaço como caminho, como modalidade para o 

alcance de patamares apropriação de saberes, de realização tanto pessoal como profissional. O 

próximo tópico traz constatações e análises que acabam por entrelaçar crenças, representações 

do ser professor e de relações vinculadas a educação a distância.   

4.2.1 A educação a distância e a possibilidade de mudança 

A educação a distância constitui-se em um processo de ensino e aprendizagem, que 

conta com a mediação das tecnologias da informação e comunicação, no qual alunos e 

professores separados espacialmente podem estar conectados por meio de recursos 

tecnológicos. As tecnologias interativas vem evidenciando na educação a distância um 

potencial como de qualquer processo de educação, possibilitando a interação e a interlocução 

entre os envolvidos (MORAN, 2000).   

Os recursos tecnológicos são meios  que vão além dos limites da tecnologia, atingindo 

dimensões pedagógicas e humanísticas, superando questões técnicas e voltando-se a 

preocupações relativas às condições de cidadania. Se apresentam também como  “ferramentas 
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pedagógicas” (BELLONI, 2001, p. 6). Na educação a distância a interação é midiatizada por 

uma combinação dos mais adequados suportes técnicos de comunicação, de onde decorre a 

grande importância dos meios tecnológicos (BELLONI, 2001). Os sujeitos envolvidos no 

processo de educação a distância, passam a desenvolver outra dinâmica de atuação interativa 

que, como a linguagem, também já não é mais linear. 

Nos dizeres de todas as acadêmicas não foi possível perceber nenhuma referência 

explícita voltada ao estudo que contemple o uso de recursos tecnológicos. Mesmo assim não 

se pode dizer que estes não são utilizados. No instrumento de coleta de dado desta pesquisa, 

isto não ficou evidenciado. Para Jodelet (2001) a representação social é o ponto de intersecção 

do psicológico e do social. Esta se constitui a partir das experiências, dos conhecimentos, 

informações e modelos de pensamentos transmitidos cotidianamente por meio das relações 

sociais.   

Retomando as razões que levaram as acadêmicas a ingressarem num curso superior a 

distância, neste momento de suas vidas, constata-se que somente 5%, dessas acadêmicas, 

apresentam como primeira opção na escolha do curso, a oferta por ser próxima a sua 

residência e, portanto, de fácil acesso. E ainda, somente 3% das acadêmicas apontam como 

primeira opção, implicações relacionadas a questões de ordem financeira, pelo valor da 

mensalidade. Talvez as acadêmicas assim se posicionam por omissão, receio ou vigilância. O 

que recebe evidência não é a sua singularidade mas a oportunidade que por  meio da 

modalidade a distância obter um curso de formação superior. Se retornar aos dados da 

pesquisa, questiona-se porque os valores pagos mensalmente não ganham visibilidade, haja 

vista que são menores que o presencial e ainda, a grande maioria, tem idade superior a 26 

anos. Isso pode apontar razões pessoais, de ordem financeira e outras que levaram a não 

continuidade nos estudos no percurso normal de suas vidas. As especificidades pessoais  

pouco se somam e mesmo as implicações por ser na modalidade a distância, algo sem uma 

naturalidade social,  assumem um caráter de imparcialidade. 

Para Belloni (2002, p. 126) “a questão da educação a distância no Brasil é complexa e 

envolve aspectos políticos e econômicos que muitas vezes dificultam a compreensão dos 

aspectos conceituais, propriamente educacionais e técnicos”. As razões pessoais, as condições 

econômicas e culturais que perpassam de forma discriminatória e acentuada a vida dessas 

acadêmicas, que como autodefesa deixam questões dessa natureza camuflada no plano dos 

sonhos, da realização pessoal. Para a acadêmica (A18-T.F.) me sinto realizada pela 

oportunidade de fazer um curso superior e adquirir mais conhecimento na minha área. Nessa 

trajetória de formação, é interessante observar que 77% do total das acadêmicas que atuam na 
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área da educação, conforme dados da pesquisa, estão em exercício na educação infantil, sem, 

contudo, apresentar formação na área. O ingresso no curso em nível superior de Pedagogia a 

distância, por outro lado se constitui em uma oportunidade voltada ao mundo acadêmico, a 

aquisição de conhecimentos para atuação na área.  

Diante da trajetória, dos avanços e percalços que caracterizam a educação brasileira, a 

realidade profissional dessas acadêmicas é um retrato fiel deste contexto. É recente a 

obrigatoriedade de uma formação especifica para atuação na educação infantil, assim como a 

definição de políticas voltadas a esta etapa da educação obrigatória. Isso pode ser conferido na 

última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN/96, Artigo 62, que destaca 

quanto a formação mínima para atuação na educação infantil (BRASIL, 1996). 

Para Jodelet (2001, p. 27) “a representação social é sempre representação de alguma 

coisa (objeto) e de alguém (sujeito). As características do sujeito e do objeto nela se 

manifestam”. 

Ao identificar as características do sujeito e do objeto: 

Certamente, há representações que cabem em nós como luva ou que atravessam os 
indivíduos: as impostas pela ideologia dominante ou as que estão ligadas a uma 
condição definida no seio da estrutura social. Mas, mesmo nestes casos, a partilha 
implica uma dinâmica social que explica a especificidade das representações. É o 
que vêm desenvolvendo as pesquisas que relacionam ao caráter social da 
representação à inserção social dos indivíduos. O lugar, a posição social que eles 
ocupam ou as funções que assumem determinam os conteúdos representacionais e 
sua organização por meio da relação ideológica que mantém com o mundo social. 
(PLON, apud JODELET, 2001, p. 32). 

Este contexto permite visualizar a ancoragem que se aporta à representação social 

dessas acadêmicas. A dinâmica social que se estabelece no seio da estrutura do objeto 

possibilita a revelação do caráter social da representação, ficando manifesto que o lugar que 

ocupa vem dar transparência aos conteúdos representacionais.    

Belloni (2002, p. 120) destaca que:  

No contexto atual do capitalismo, sobre tudo com o sucesso incontestável dos 
sistemas midiáticos de vocação mundial (televisão, internet), o campo educacional 
aparece como uma nova fatia de mercado extremamente promissora, na qual o 
avanço técnico em telecomunicações permite uma expansão globalizada e altas 
taxas de retorno para investimentos privados transnacionais. Evidentemente, o 
modelo neoliberal selvagem, aplicado aos países periféricos segundo receitas das 
agências internacionais, só vem favorecer a expansão de iniciativas mercadológica 
de larga escala, colocando nos mercados periféricos, a exemplo do que ocorre há 
muito no campo da comunicação, produtos educacionais de baixa qualidade a 
preços nem tão baixos. É aí que se abre o mercado da educação a distância, no qual 
o uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação se combina com as 
técnicas de gestão e marketing, gerando formas inéditas de ensino que podem 
resultar, às vezes e com sorte, em efetiva aprendizagem.  
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Nesse sentido, Frigotto  e Ciavatta (2003) também colocam que os protagonistas 

destas reformas seriam os organismos internacionais vinculados aos mecanismos de mercado 

e representantes encarregados de garantir a rentabilidade do sistema de capital. Nesta 

compreensão, os organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Banco Mundial (BIRD). o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) , assumem um papel de tutores das 

reformas dos Estados Nacionais, mormente dos países do capitalismo periférico. Vale 

destacar que numa das últimas reuniões, em 2000, a Organização Mundial do Comércio 

(OMC) sinalizou para o capital que um dos espaços mais fecundos para negócios rentáveis era 

o campo educacional. 

As tecnologias voltadas a educação e a comunicação estão postas, os órgãos 

financiadores garantiram a disponibilidade. Agora o real uso em prol da educação continua 

uma incógnita. De certa forma parece não passar de mais uma fachada excludente e ilusória, 

uma vez que os instrumentos que estas acadêmicas recorrem no processo de estudos são os 

que ja estiveram presentes em seu processo de escolariação: o material impresso e o encontro 

presencial. A educação a distância nesta pesquisa se apresenta como elemento periférico, uma 

vez que nos dizeres das acadêmicas se constituiu  em um caminho para ingresso no curso,  os 

recursos tecnológicos não se evidenciam como instrumentos que engendram o avançar nos 

estudos. 

No entanto, a oportunidade de realizar um curso superior dentro de padrões que as 

acolhe na condição social, econômica, cultural em que se encontram parece ser relevante, de 

modo que qualquer outra interferência fica as cegas.  

Outro sentido que emerge dos dizeres, está voltado a especificidade da oferta do curso. 

A modalidade de ensino a distância ofereceu uma oportunidade para que eu retomasse os 

estudos (A03-T.F.).  Este dizer deixa pistas de que a oferta deste curso veio atender aspirações 

que se encontravam latentes no plano dos sonhos. No entanto, o mesmo parece não ocorrer 

quando consultadas das razões que as levaram a optarem por realizar este curso a distância. 

Indicativos manifestam que a opção pela modalidade a distância, sinaliza pouca relevância. 

Somente 6% das acadêmicas destacam essa modalidade como primeira opção dentro da 

estrutura organizacional e pedagógica do curso. O que remete a uma possível incorporação da 

representação social latente na zona muda e que por sua vez circula no campo social no 

tocante a esta modalidade de ensino. Fica sem importância ser um ensino com 

reconhecimento pouco sedimentado, solitário, de qualidade ofuscada, que pressupõe o 

domínio de ferramentas tecnológicas.  Belloni (2001, p. 91) aponta que: 
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Uma das grandes dificuldades da educação a distância tem a ver com sua posição 
de baixo prestígio no campo da educação. Tendo sido considerada por longo tempo 
como uma solução paliativa, emergencial ou marginal com relação aos sistemas 
convencionais, a educação a distância é geralmente vista pelo público em geral e 
pelos atores no campo da educação – mesmo por aqueles que nela atuam – como 
uma segunda oportunidade para os que não tiveram acesso ou abandonaram o 
ensino regular.  

A educação a distância no Brasil vive ainda um período de controvérsias, de formação 

de uma identidade, de uma construção de espaço, especialmente num país dessas dimensões 

territoriais e com elevado déficits educacionais, o advento das novas tecnologias aparece 

como uma possibilidade milagrosa que abre caminhos para amenizar as deficiências na 

formação e de exclusão social. “Os problemas de credibilidade perante o público, as 

empresas, os sistemas convencionais e as fontes financiadoras oficiais de nível nacional e 

internacional podem acarretar dificuldades de financiamento que vão se refletir na qualidade 

do ensino oferecido” (BELLONI, 2001, p. 91). 

Outro aspecto que surge são as condições de ingresso, de permanência e de sucesso no 

processo educacional. As condições de universalização do acesso a educação básica ainda não 

atingiu a todos no país. O acesso ao ensino superior ainda é restrito a poucos. As condições 

econômicas, culturais, a diversidade social se somam neste contexto. Os dizeres da acadêmica 

(A.8-T.F.), muitas pessoas não deram continuidade nos estudos por falta de oportunidade, 

hoje está sendo mais fácil ter um curso superior. Os dizeres deixam pistas que a oferta do 

ensino superior na modalidade a distância possibilita meios para o atendimento de uma 

demanda que se encontra alijada do processo de formação.  

A educação a distância tende a soar como uma espécie de chavemestra capaz de abrir 

todos os caminhos e portas: solução mágica para os mais diversos problemas (BARRETO, 

2008). Essa realidade perpassa os dizeres de várias das acadêmicas: a oportunidade e 

disponibilidade de tempo são muito preciosos nos dias de hoje, onde se trabalha muito (A.26-

T.M.). Para mim foi uma grande oportunidade por ter que ir só uma vez por semana não 

roubando muito tempo podendo estudar em casa (A.9-T.F.). Por não precisar ir todo dia a 

faculdade (A.10-T.F.).  

As transformações na estrutura produtiva das sociedades capitalistas contemporâneas 

impulsionadas pelo avanço tecnológico, especialmente em informática e telecomunicações, 

criaram novos contextos culturais (BELLONI, 2002).  É inegável o papel das tecnologias 

como uma das bases para a expansão da oferta de ensino. “A Educação a distância é posta 

como alternativa para multiplicar o número de alunos sem alterar significativamente os 

quadros docentes e os investimentos” (BARRETO, 2008, p. 927). Constitui-se, portanto em 



 71 

um barateamento do ensino superior e aponta para uma estratégia de massificação. “Eis por 

que as representações são sociais e tão importantes na vida cotidiana. Elas nos guiam, no 

modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a 

eles de forma defensiva” (JODELET, 2001, p. 17).  

As tecnologias disponibilizadas na oferta desta modalidade constituem-se em meios, 

recursos que de maneira camuflada atendem as carências inerentes ao perfil das acadêmicas, 

além de possibilitar a oferta de oportunidades para uma demanda social reprimida que se não 

for dentro desta estrutura não teria reingressado aos estudos. Porque antes nunca tive a 

chance de cursar uma faculdade e agora a distância, chegou a minha vez (A15-T.F.). 

Quando ouço falar em educação a distância, vejo um pouco de consideração por aquelas 

pessoas  que almejam um sucesso na vida e precisam conciliar muita coisa ao mesmo tempo 

(A32-T.M.).  Porque o ensino a distância facilitou para mim (A49-T.I.). As justificativas, 

afirmando ser uma oportunidade real dentro da legalidade, surgem em todas as turmas 

pesquisadas. O que remete a uma inegável constatação: a volta aos estudos, o ingresso em um 

curso superior só é de fato uma realidade porque este se processa em uma estrutura com baixo 

custo, flexível,  representando uma alternativa  de inclusão educacional.  

4.2.2 Expectativas: ter curso superior e atuar na área da educação  

O instrumento de coleta de dados contemplou representações sociais que dão 

visibilidade aos anseios, desejos, angústias, que desvelam as expectativas das acadêmicas em 

relação ao curso. As acadêmicas destacam: Aprender muito mais (A15-T.F.). Conseguir um 

emprego na área da educação (A56-T.I.). Para ter uma boa formação e trabalhar na área 

(A35-T.M.).. Esses dizeres deixam pistas de que as intenções retratam interesses voltados a 

pertencimentos relacionados à atuação na área educacional. Tais reflexões trazem à tona 

entendimentos de que, para qualificar uma representação social implica em reconhecer que ela 

é produzida, engendrada e partilhada por um grupo de indivíduos num meio social.  

Para Jodelet (2001), uma representação é tida como social pelo fato de contribuir para 

os processos de formação de condutas e das comunicações sociais. Ela se reveste de uma 

função específica a de contribuir para os processos formadores de orientação das 

comunicações e dos comportamentos. Lembrando ainda, que as representações sociais são, ao 

mesmo tempo, um produto e um processo de cristalização desse social tendo, entre outras, as 

funções de elaboração de comportamentos e de comunicação entre os indivíduos.  
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Quando questionadas quanto à estrutura pedagógica do curso, as formas de estudos, de 

interação, o encontro presencial semanal recebe relevância, 21% das acadêmicas ressaltam 

como primeira opção de interação. Isto reporta às questões quanto da identificação dessas 

acadêmicas. A maioria encontra-se na faixa etária entre 26 e 40 anos de idade. Estes dados 

deixam indícios que em função de estarem numa faixa etária fora da realidade sequencial, 

idade/série, da rotina regular do processo de escolarização formal, remetem a entendimentos 

de que o processo de escolarização anterior não contemplava o acesso aos recursos 

midiatizados, não era uma realidade e que na vida pessoal, estes, pouco estão incorporados ao 

seu cotidiano. Spink (1998, p. 120) afirma que as representações sociais são “estruturas 

estruturadas ou campo socialmente estruturados”. 

Belloni (2001, p. 21) coloca que “para compreender o impacto das tecnologias nas 

sociedades e suas instituições, nos processos e relações sociais, na produção e reprodução da 

sociedade e de suas estruturas simbólicas, é necessário ir além das considerações técnicas”. 

Buscar a vivência, o seu contexto de vida são possibilidades que se somam neste percurso e se 

articulam              

[...] tanto com a vida coletiva de uma sociedade, como com os processos de 
constituição simbólica, nos quais sujeitos sociais lutam para dar sentido ao mundo, 
entendê-lo e nele encontrar o seu lugar, através de uma identidade social. Isso 
significa deixar claro como as representações sociais, enquanto fenômeno 
psicossocial está necessariamente radicado no espaço público e nos processos 
através dos quais o ser humano desenvolve uma identidade, cria símbolos e se abre 
para a diversidade de um mundo de outros. (JOVCHELOVITCH, 1998, p. 65). 

A educação a distância surge como um novo caminho e se apresenta como 

possibilidade efetiva para atendimento a demandas no campo da formação. As ferramentas 

tecnológicas, especialmente com o surgimento da internet o campo da oferta de formação de 

professores ganha novo impulso. Surge como uma luz para suprimir a obscuridade em que se 

encontra  a docência com licenciamento no ensino brasileiro. “A educação a distância exerce 

função estratégica: contribui para o surgimento de mudanças significativas nas instituições, 

influi nas decisões políticas a serem tomadas pelos dirigentes políticos e pela sociedade civil 

na definição de prioridades educacionais” (BARRETO, 2006, p. 54). Essa modalidade de 

ensino vem estabelecer outra relação entre aluno e a instituição de ensino, além da 

flexibilidade de tempo e a não obrigatoriedade da frequência diária. 

Dependendo de onde se quer chegar, as metas e projeções, a educação a distância 

favorece tanto a oportunidade de alcançar novos patamares de formação e comprometimento 

pessoal e social, como abre caminhos para, de uma forma aligeirada resolver problemas de 
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ordem social e educacional como o licenciamento para o exercício da docência. “Frente a esse 

mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou ideias, não somos automatismos, nem estamos 

isolados num vazio social: partilhamos esse mundo com os outros, que nos servem de apoio, 

às vezes de forma convergente, outras pelo conflito, para compreendê-lo, administrá-lo ou 

enfrentá-lo” (JODELET, 2001, p. 17). As barreiras culturais postas à formação inicial em 

curso de Pedagogia a distância, em função da pouca legitimidade social, da inovação no 

espaço da formação docente são desconsideradas por essas acadêmicas. O que está em 

evidência neste contexto é a possibilidade de realizar o sonho de obter um curso superior, é 

exercer a docência com igualdade de condições legais. Nesse sentido a acadêmica (A7-T.F.)  

coloca: Para cumprir uma exigência para atuar na educação. A busca pelo acesso ao 

licenciamento torna-se  algo destacável nesta trajetória formativa. 

4.3 TÉCNICO–PEDAGÓGICO: AÇÃO DOCENTE 

Essa categoria surge a partir dos dizeres que remetem às representações sociais 

constitutivas do cotidiano da ação docente e da necessidade do licenciamento para atuar na 

área, ou ainda, a comprovação legal para obtenção do status de profissional da educação.  

A formação inicial em curso de Pedagogia a distância além de nos dar uma profissão, 

nos faz reconhecer que somos capazes. Para mudar de profissão num total (A67-T.I.).  Esse 

curso abriu caminhos para o meu lado profissional (A5-T.F.). Quando se faz um curso 

superior se espera uma qualificação profissional (A43-T.I.). Porque no nosso país é muito 

importante ter pessoas formadas (A53- T.I.). Para ter a habilitação para trabalhar na 

educação infantil (A62-T.I.). Pelo processo de objetivação esses dizeres, buscam desvelar o 

sentido das representações sociais que se apresentam sobre a formação inicial que estão 

cursando. 

A expansão e avanço das tecnologias da informação e da comunicação, de sua 

adaptação para o campo da educação, a oferta de formação inicial em curso a distância, vem 

atender a uma demanda que já atua no campo sem o devido reconhecimento ou então pretende 

entrar para a área da educação, mas não dispõe do licenciamento. Neste sentido, para Pimenta 

(2000, p. 11) “valorizar o trabalho docente significa dotar os professores de perspectiva de 

análise que os ajudem a compreender os contextos nos quais se dá a sua atividade docente”. 

Isso nos leva a refletir se a plataforma do curso tem de fato esse alcance que está posto. Vale 
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destacar que “uma identidade profissional se constrói a partir da significação social da 

profissão” (PIMENTA, 2000, p. 19). 

A representação social é multifacetada, é algo natural que se manifesta em múltiplas 

ocasiões, “Elas circulam nos discursos, são trazidas nas palavras e veiculadas em mensagens e 

imagens midiatizadas, cristalizadas em condutas e em organizações materiais e espaciais” 

(JODELET, 2001, p. 17).  

As acadêmicas apontam por meio dos dados da pesquisa, as marcas de seu cotidiano 

em suas múltiplas faces. Penso que a educação hoje em dia, precisa muito de pessoas com 

muita responsabilidade para a formação dos educandos (A7-T.F.). É preciso ter 

responsabilidade para aprender e ir atrás do seu objetivo (A30-T.M.). Para ser uma boa 

professora é preciso ter toda responsabilidade possível (A40-T.I.).  Porque não adianta você 

querer e só. Você tem que ter o compromisso de assumir, iniciar e concluir com 

responsabilidade (A38-T.M.). Portanto, num processo de objetivação, ao abordar sobre a 

formação inicial de professores em curso a distância, apresentam responsabilidade, 

compromisso, como estruturas naturalizadas na pessoa do professor, para o exercício da 

profissão docente. 

Os diferentes dizeres das acadêmicas revelam os significados atribuídos às 

representações sociais sobre formação inicial de professores em busca de uma identidade 

profissional. “As representações sociais agem enquanto guia das condutas que modelam as 

formas e entrelaçam as redes de relações sociais, sendo que essas últimas formam e 

estruturam as representações” (NÓBREGA, 2001, p. 85). 

O exercício da profissão docente como nos demais campos profissionais pressupõe 

base teórico-prática, formação, dedicação, é uma construção social com especificidades 

singulares. O acesso à formação para essas acadêmicas se concretiza pela modalidade a 

distância, agora a distância chegou a minha vez (A15-T.F.). No entanto, parece que a 

conquista do ingresso em um curso superior já se basta em si mesmo, as condições do ser 

professor, estar cursando, traz a conotação de que a formação se auto processa.  

O ingresso no curso sinaliza a garantia de legitimação da licença para o exercício da 

profissão docente. A forma de acesso que possibilita a posse da licença no dizer da acadêmica 

(A8-T.F.), hoje está fácil ter um curso superior, traz implícito que  a educação a distância 

vem  facilitar  o acesso a  formação em nível superior. A legalidade para o exercício docente 

com o advento do curso de formação inicial a distância tornou-se um caminho acessível.  

Nóvoa (1995, p. 25) pontua que “a formação não se constrói por acumulação (de 

cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade 
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crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente de uma identidade pessoal”. A 

acadêmica (A45-T.I.) ao revelar suas expectativas ao ingressar no curso,  gosto do curso e 

quero ser professora. Ou ainda, (A10-T.F.) para ser alguém importante. As atribuições do ser 

professor, da carreira no magistério, das relações professor x aluno, dos projetos da escola, as 

interações e trocas de experiências como meios de abordar a profissionalidade docente, 

denotam certa neutralidade nesses dizeres. A garantia do diploma por meio do curso parece 

ser uma espécie de passaporte para a investidura do status do ser professor.  

Ao tratar da importância de investir na pessoa do professor e na valorização do saber 

da experiência, “não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão pedagógica, 

mas também num quadro conceitual de produção de saberes” (NÓVOA, 1995, p. 25). A 

abordagem representada pelas acadêmicas para os saberes que o professor deve ser portador 

parecem permanecer numa espécie de camuflagem, numa zona muda, ou então a margem do 

processo, num campo de entendimento que denota desconhecimento ou ingenuidade.  

Por outro lado, essa realidade deixa indícios que a educação a distância parece se por 

no sentido de regularizar a oferta de curso superior. Ao mesmo tempo, proporcionar a 

abertura de um leque de possibilidades para quem deseja entrar no espaço da educação e 

atender a defasagem de profissionais com habilitação na área, ou ainda, para quem já atua na 

educação, porém sem a legitimidade do licenciamento.  Para a acadêmica (A49-T.I.), o ensino 

a distância facilitou para mim o acesso ao curso. E para a acadêmica (A41- T.I.), através 

deste curso, pode-se aprender melhor o que é a educação tanto para o nosso conhecimento 

como para ensinar aos outros. Alcançar o sonho de atuar na área. 

Os avanços da área tecnológica, portanto, têm contribuído para a oferta da educação a 

distância, cuja característica principal é a separação física do professor e de seus alunos, ao 

contrário do que ocorre com o ensino presencial, modificando-se a relação tempo espaço no 

ato formativo (BELLONI, 2001). Contudo, isso não vem anular o processo interativo que 

constitui o ato de ensinar e aprender. O que modifica é o meio de realizá-lo. Para Nóvoa 

(2000) o processo de construção de identidade profissional vai sendo desenhado não só a 

partir do enquadramento intraprofissional, mas também com o construto das interações que 

vão se estabelecendo entre o universo profissional e os outros universos culturais. “As 

representações sociais não são apenas opiniões sobre ou imagem de, mas teorias coletivas 

sobre o real, sistemas que tem uma lógica e uma linguagem particulares, uma estrutura de 

implicações baseada em valores e conceitos” (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 62). 

Conforme Nóvoa (2000), a formação de professores tem ignorado sistematicamente o 

desenvolvimento pessoal, confundindo “formar” e “formar-se” não compreendendo que a 
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lógica da atividade educativa nem sempre coincide com as dinâmicas próprias da formação. 

Para a acadêmica (A46-T.I.), a formação constitui-se de uma fonte de conhecimento para o 

exercício profissional, porque precisa ter conhecimento para ser um bom profissional, o resto 

vai conquistando dia-a-dia. Fica em aberto, o que do exercício profissional vai se 

conquistando no cotidiano, considerando que um número significativo dessas acadêmicas já 

encontram-se atuando na área da educação. Neste sentido, Pimenta ressalta que “quando os 

alunos chegam ao curso de formação inicial já têm saberes sobre o que é ser professor” 

(PIMENTA , 2000, p. 20). A atuação docente de acadêmicos em formação é uma prática já 

instalada ao longo da história do exercício da docência no Brasil. Apesar de a legislação 

brasileira regulamentar o exercício docente somente aos habilitados, a mesma legislação 

faculta em disposições transitórias (LDBEN, 1996), o exercício da docência a qualquer 

cidadão. A acadêmica (A18-T.F.) apresenta indícios deste contexto, ao dizer: Sinto-me 

realizada pela oportunidade de fazer um curso superior e adquirir mais conhecimentos em 

minha área, o que deixa transparecer que já exerce atividade docente. Nos dizeres da 

acadêmica (A16-T.F.) isto também se traduz ao expor aprender mais  para minha vida 

profissional. A opção pelo curso pode estar atrelada a condição de superação da realidade de 

estar atuando na área sem deter uma formação específica, e ainda a legitimidade na profissão 

alcançada pela diplomação. 

Para Pimenta (2000, p. 30):  

A formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: saberes de 
uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma 
militância pedagógica. O que coloca os elementos para produzir a formação 
docente, dotando-a de saberes específicos que não são únicos, no sentido de que 
não compõe um corpo acabado de conhecimentos, pois os problemas da prática 
profissional docente não são meramente instrumentais, mas comportam situações 
problemáticas que requerem decisões num terreno de grande complexidade, 
incerteza, singularidade e conflito de valores. 

A acadêmica (A.68-T.I.), remete para si a atribuição de acessar aos saberes da 

docência, porque se nos dedicarmos por completo, nos empenhando ao máximo, 

conseguiremos um ótimo crescimento tanto pessoal quanto profissional. Deixa indícios de 

que os demais envolvidos, agência formadora, a estrutura curricular, administrativa e 

pedagógica do curso ficam ausentes de possíveis interferências diante das expectativas e 

compromissos que compõe a formação inicial.  

A significação dada pelo sujeito define, dá coerência e valor social ao objeto da 

representação social. Para Jodelet (2001, p. 30) “a comunicação desempenha um papel 
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fundamental nas trocas e interações que concorrem para a criação de um universo 

consensual”. O fio condutor que dá razão a essa ideia certamente é a representação social 

constituída sobre formação inicial. Conforme Nóbrega (2001, p. 69), “como toda 

representação é construída na relação do sujeito com o objeto representado, não existe, 

portanto, representação sem objeto. Desse modo, uma representação social não pode ser 

compreendida enquanto processo cognitivo individual, já que é produzida no intercâmbio das 

relações e comunicações sociais”.  

O dizer da acadêmica (A45-T.I.), porque todo o professor que se forma no ensino a 

distância, deve se esforçar muito para entender e ter habilidade para fazer os trabalhos 

necessários para obter uma boa formação. É recorrente nesses dizeres a tendência de chamar 

para si as atribuições ao alcance do sucesso pedagógico diante do processo de formação 

oportunizado. 

Há muitos fatores que influenciam o modo de pensar, de sentir e de atuar dos 
professores, ao longo do processo de ensino: o que são como pessoas, os seus 
diferentes contextos biológicos e experienciais, isto é, as suas marcas de vida e os 
contextos sociais em que crescem, aprendem e ensinam. (NÓVOA, 2000, p. 82). 

As condições técnicas, os saberes da ação pedagógica, o estudante que se quer formar, 

os saberes da profissionalização da ação docente, “as dificuldades de estar diante de turmas de 

crianças e jovens turbulentos, em escolas precárias,” (PIMENTA, 2000, p. 26) parece pouco 

integrar o universo das reflexões e estudos que permeiam a formação inicial. O que se 

evidencia é o sonho de ter um curso superior (A7-T.F.); ou ainda,  o interesse é conseguir a  

formação e estar graduada (A23-T.F.). Outro sentido que emerge nesses dizeres, são as 

marcas da formação em andamento no que tange aos saberes do exercício da docência, os 

destaques e abordagens relacionadas a convenções já imposta pelo contexto social. 

As representações sociais expressas pelas acadêmicas nos mais diferentes dizeres, em 

confronto com estudos já postos, que envolvem a temática da formação inicial a distância vem 

retratar a grandeza e ao mesmo tempo os avanços, as fragilidades, os percalços que fazem do 

Brasil um país periférico não só economicamente, mas também nas questões em que 

envolvem os vários segmentos que articulam e fazem acontecer a educação em nosso país.  

 

 



 78 

5 CONSIDERAÇÕES 

Neste ponto são retomados alguns resultados que foram apresentados no decorrer da 

investigação. Esta pesquisa que teve como objetivo geral identificar e compreender a 

representação social de acadêmicos sobre formação inicial de professores em curso de 

Pedagogia a distância permite trazer elementos para pensar a prática pedagógica desenvolvida 

no interior do curso de formação inicial de professores a distância. Contribuiu, enquanto 

pesquisa sobre os modos de buscar a formação por parte dos acadêmicos, sobretudo por 

chamar a atenção sobre a complexidade do processo que se apresenta na efetivação de cursos 

semelhantes. As relações estabelecidas, as razões e expectativas para o ingresso, os processos 

interativos, a representação social que essas acadêmicas expressam sobre formação inicial em 

curso de Pedagogia a distância, ostentando em si, a história particular de cada uma, além de 

trazer implícita a realidade educacional que dá sustentabilidade para este contexto social. 

A consumação desta modalidade de ensino a distância se concretiza a partir da 

consolidação legal expressa na legislação educacional brasileira, a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases, 9394/96. Visto seu caráter democrático, essa lei abre para o setor privado atuar no 

atendimento a demandas reprimidas, neste caso, a formação inicial para atuação na educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Esta estruturação tanto legal como 

organizacional vem dar atendimento as solicitações de organismos internacionais como uma 

forma de oficialização do licenciamento para superação de uma demanda desassistida que 

atua na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A educação a distância 

vem como uma forma de reduzir custos na educação, delegando às instituições privadas essa 

oferta de ensino e amenizando, dessa forma, o impasse social posto pela legislação 

educacional. Essa modalidade de ensino se concretiza na medida do avanço na área 

tecnológica e ao mesmo tempo numa possibilidade de solução para as obrigações do Estado 

diante das imposições do contexto social. 

Os conceitos relativos à formação inicial de professores, apresentados nesta pesquisa, 

mostram os fundamentos de alguns teóricos que estudam sobre este tema. As reflexões sobre 

formação inicial de professores, bem como a legislação brasileira, sinalizaram que o processo 

se constitui em formar pessoas que irão se dedicar à profissão de professor. A formação 

inicial é aquela que se dá em cursos de licenciatura em nível superior. 

 No entanto, alguns teóricos chamam atenção quanto à necessidade de vigilância face à 

qualificação precária que ocorre como consequência de inúmeros projetos de formação inicial 
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cuja ênfase está na certificação de profissionais em serviço, realizados a distância ou de forma 

semipresencial em todo o país. Estes apontam ainda, para uma revisão da prática pedagógica, 

das políticas voltadas à educação e destacam também os processos de formação baseados na 

racionalidade técnica, voltados para a formação de executores de decisões alheias. Por conta 

das inovações tecnológicas, a função indelegável do professor não pode ficar ofuscada.  

A profissionalização docente é uma utopia a ser perseguida, constitui-se em um tema 

emergente nos últimos anos. Não há um modelo pronto para as tramas da ação mediadora, as 

competências necessárias para proporcionar à aprendizagem, a identidade do professor. As 

questões de carreira são interrogações compartilhadas por muitos que se voltam para esse 

processo que tem sua centralidade na formação inicial de professores.  

No contexto das pesquisas educacionais, estudos sob diferentes pontos de vista, 

buscam analisar os desafios que marcam as demandas educacionais que integram o campo 

educacional brasileiro. 

 Neste cenário os resultados deste estudo indicam que o processo de estruturação da 

representação social de formação inicial de professores em curso de Pedagogia a distância, 

expressa pelas acadêmicas, denota estruturas cognitivas que não se formam no vazio, são de 

natureza psicológica e sociológica. Eles emergem na análise dos dados, particularmente a 

partir da frequência, da semântica e similaridade nos dizeres dos sujeitos. As representações 

sociais são indispensáveis para a compreensão da dinâmica social, da natureza das ligações 

entre grupos e das relações dos indivíduos com seu meio social, tornando-se assim em 

elemento essencial para a compreensão de determinantes dos comportamentos e das práticas 

sociais.  

 Com a análise se evidencia que nos elementos constitutivos da representação social 

sobre formação inicial, perpassa o consenso de que para o exercício da ação docente se faz 

necessário o processo de formação institucional; o saber das especificidades pedagógicas 

decorre do ensino vivenciado nos espaços formativos. Aponta ainda para um processo legal e 

socialmente legitimado que ancora o licenciamento, o reconhecimento social da ação 

profissional para a docência e a realização pessoal.  

As manifestações das acadêmicas remetem para uma estrutura de representação social 

não convencional, formada por elementos periféricos. Mesmo assim, não se considera que há 

neutralidade na linguagem dos participantes, sobre o objeto da pesquisa. Assim uma 

representação pode ser explicitada verbalmente ou não. O objeto tem suas marcas e valores 

socialmente definidos.  
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A finalidade de criar representações é tornar conhecido, familiar algo latente. A 

familiaridade se localiza nos espaços consensuais, nos locais em que todos querem sentir-se 

acolhidos, salvos de quaisquer riscos ou conflitos. 

Este estudo permitiu trazer elementos para repensar as relações que se estabelecem na 

ação pedagógica desenvolvida na estrutura da formação inicial oferecida. Foi possível 

perceber nesta pesquisa, certo silêncio por parte dos sujeitos da pesquisa, ficando veladas as 

condições em que cada acadêmica concretiza sua ação de estudos, na realização efetiva do 

curso. Para elas o uso de recursos tecnológicos de forma mínima e tímida parece não fazer 

diferença no processo de formação.  

A formação inicial se encontra representada por busca de conhecimento, oportunidade 

de retorno aos estudos, realização de um sonho. Esta forma de estruturação supõe um 

julgamento que revela algo que se tem elaborado sobre o objeto, neste caso a formação inicial 

de professores. Os modelos já idealizados por essas acadêmicas possivelmente servem de 

orientação para as classificações, rotulações que correspondem às expectativas, razões e 

coerções que definem os comportamentos. Os modelos denotam como o social interfere na 

elaboração psicológica que constitui a representação social, e como a abordagem psicológica 

interfere no espaço social.  

Muitos são os fatores do cotidiano, as condições sociais, os saberes da 

profissionalização docente, a necessidade de oficializar a atuação na área da educação, o 

desejo de atuar na esfera educacional que contribuíram para o ingresso nesta modalidade de 

formação. As marcas de vida dessas acadêmicas aparecem como elementos decisórios nesse 

processo. Para a grande maioria, vale a máxima: “com o ensino a distância chegou a minha 

vez”. Desse modo, foi a estrutura do curso oferecido que permitiu o ingresso no curso, a volta 

aos estudos. 

 A oferta dessa formação profissional na modalidade a distância se constitui, portanto, 

em elemento destaque nesse processo de formação. Apresenta-se como condição de 

viabilidade para o acesso e a conquista da formação em nível superior. A modalidade a 

distância surge, portanto, como um elemento que vem se somar ao contexto social dessas 

acadêmicas. Coloca-se, de um lado, como algo novo, sem uma naturalização consumada e, 

por outro, um caminho que vem permitir o acesso a esse patamar de formação profissional. 

Esse novo contexto torna comum o incomum, e o desconhecido pode ser incluído em uma 

categoria conhecida, que abre caminho para um possível processo de acesso, inclusão e 

ascensão social.  
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O avanço da área tecnológica tem favorecido a oferta da educação a distância, 

modificando a relação tempo espaço no ato formativo. O processo de construção de 

identidade profissional vai recebendo outra formatação. Assim, as representações sociais não 

são apenas opiniões, mas teorias coletivas sobre o real, sistemas de referência socialmente 

construídos com uma lógica e uma linguagem específica. 

A representação social sobre formação inicial a distância constituída por essas 

acadêmicas vinculada ao universo desta pesquisa, permite que apreender particularidades de 

uma produção simbólica contextualizada. São as representações que governam os 

pensamentos, não como meras questões intelectuais, mas como estruturantes da vida 

cotidiana, até mesmo nas questões mais triviais. Elas direcionam a percepção, a maneira de se 

comportar e os relacionamentos estabelecidos.  

Ao finalizar uma pesquisa é necessário ponderar também sobre suas limitações. 

Assim, é ponto de destaque a brevidade com a qual foram discutidos aspectos teóricos de 

relevância, tanto em relação ao fenômeno das representações sociais, quanto a temática sobre 

a formação inicial de professores e a educação a distância. Embora sempre com o desejo de 

fazer mais, aprofundar a discussão, o intuito está em deixar uma contribuição diante da 

alternativa que se põe sobre a representação social apontada nos dizeres revelados pelas 

acadêmicas sobre o processo de formação inicial de professores.  

Portanto, é sempre possível fazer mais. Para desvelar as forças que estão atuando na 

composição das representações sociais evidenciadas nessa pesquisa, seria ainda recomendável 

um aprofundamento das bases teóricas e um retorno ao campo da pesquisa. Seria possível 

aprofundar os estudos, observar práticas de ensino e as relações interpessoais, com vistas a 

identificar mecanismos de controle e normatização das ações desses participantes. Ou ainda, 

discutir mais sobre tendências e interesses políticos e econômicos que acabam delineando a 

relação pedagógica estabelecida e, ao mesmo tempo, traçar um paralelo das tendências e 

conjunturas que são tramadas nos bastidores do comando educacional em nível macro e micro 

estrutural. 

Embora tenha alcançado reflexões significativas, mas longe defender que o 

conhecimento sobre o objeto desse estudo possa estar concluído, as reflexões e 

questionamentos possibilitam a abertura de novas pesquisas haja vista a emergência de 

compreender, dentre tantas questões, a modalidade a distância como espaço de formação 

inicial. 
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APÊNDICE 
 
 

INSTRUMENTO UTILIZADO NA COLETA DE DADOS COM AS ACADÊMICAS DO 
CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA – GASPAR/SC, 2008 

 
 
Prezadas(os) Acadêmicas(os)! 
 
 
Este questionário é um instrumento de Pesquisa, que visa colaborar na investigação – 
Formação Inicial de Professores em Curso de Pedagogia a Distância: um estudo das 
Representações Sociais, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação-Mestrado em 
Educação da Universidade Regional de Blumenau. Nesse instrumento de pesquisa não há 
identificação pessoal, garantindo que sua identidade será preservada. 
 
1) Escreva 4 (quatro) palavras que lhe vem a mente quando ouve a expressão: “formação 
inicial de professores em curso de Pedagogia a distância” 
a) ________________________________                   c) ____________________________ 
b) ________________________________                  d) ____________________________ 
 
2) Das palavras que você escreveu na questão anterior, escolha a que você considera mais 
importante e justifique: 
Palavra: __________________________ 
Justifique sua resposta: ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3) Considerando as razões que levaram você optar pelo curso superior de formação inicial de 
professores a distância, enumere por grau de importância que você atribui, colocando de 1 a 6, 
sendo1 para o primeiro mais importante, 2 para o segundo mais importante e assim por diante. 
Você optou em fazer o curso de Pedagogia a distância, por quê?  
(  ) Por ser oferecido próximo a sua residência e, portanto de  fácil acesso 
(  ) Para ter um curso superior 
(  ) Por ser ofertado na modalidade a distância 
(  ) Porque a estrutura pedagógica do curso atende suas expectativas 
(  ) Pela formação necessária para atuar como profissional da educação 
(  ) Pelo valor da mensalidade 
 
4) Procure lembrar três expectativas que você tinha ao ingressar neste curso de Pedagogia a 
distância: 
a)__________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________ 
c)__________________________________________________________________________ 
 
 
 
5) Quais dessas expectativas você já está atingindo?  
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6) Considerando a estrutura deste curso de Pedagogia a distância que você está cursando: 
Quais as formas disponibilizadas de estudo e interação que você mais utiliza para atingir 
o seu aprendizado? Sinalize sua resposta conforme grau de importância; colocando 1 para a 
primeira resposta mais importante, 2 para o segunda mais importante e assim por diante: 
(   ) Interação com o grupo 
(   ) E-mail  
(   ) Caderno de estudo da disciplina 
(   ) Encontro Presencial 
(   ) Contato com o Tutor 
(   ) Ambiente de aprendizagem 
(   )  Fórum 
  
7) Assinale em que faixa etária você se encontra: 
 (  ) 18 a 20 anos;   (  ) 21 a 25 anos;   (  ) 26 a 30 anos;   (  ) 31 a 35 anos; 
 (  ) 36 a 40 anos;   (  ) 41 a 45 anos;   (  ) 46 a 50 anos;   (  ) mais de 51 anos. 
 
8) Indique qual o seu tempo de serviço na área da educação: 
___________________________________________________________________________ 
 
9) Se você trabalha na Educação, qual sua área de atuação? 
(  ) Educação Infantil 
(  ) Ensino Fundamental 
(  ) Educação Infantil e Ensino Fundamental 
(  ) Educação Especial 
(  ) Outra. 
Qual?________________________________________________________________ 
 
10) Se você não atua na educação, em que área você atua e em que função? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11) Qual sua área de atuação profissional: 
a) no início do curso: __________________________________________________________ 
b) atualmente: _______________________________________________________________ 
 
12) Comente sua trajetória profissional a partir de seu ingresso no curso estabelecendo a 
existência (ou não) de relações com sua trajetória no curso: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Obrigada pela sua colaboração. 

 


