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RESUMO: 
 
A qualidade do ensino ministrado na universidade tem sido relacionada com a preparação 
profissional do professor. Partindo desse pressuposto, o presente artigo objetiva tecer algumas 
considerações acerca das necessidades de formação de professores do ensino superior no 
campo da docência. Está sendo construído um quadro referencial a partir de autores como 
Moscovici (2003), Rodrigues (2006), Novoa (1992), Cunha (2006), Zabalza (2002) entre 
outros. O estudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica por ser um estudo inicial do 
objeto de pesquisa que pretende-se investigar. Quanto a sua estrutura, o presente estudo 
apresenta inicialmente o histórico da Teoria das Representações Sociais em seguida aborda a 
expansão do ensino superior no Brasil, às necessidades de formação do docente que atua no 
ensino universitário e por fim, tecemos algumas considerações sobre a temática trabalhada.  
Palavras chaves: Necessidades de formação. Docência do ensino superior. Representações 
bsociais.  

 
                                       ABSTRACT 

The quality of education at the university has been related to the professional preparation of 
teachers. Based on this assumption, this article seeks to make a few remarks about the training 
needs of teachers in higher education in the field of teaching. Is being built a frame of 
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reference from authors like Moscovici (2003), Roberts (2006), Novoa (1992), Cunha (2006), 
Zabalza (2002) among others. The study is characterized as literature to be an initial survey of 
 
 
 
the research object we intend to investigate. As for its structure, this study first presents the 
history of the Theory of Social Representations and then discusses the expansion of higher 
education in Brazil, training needs of the teacher who works in the university and eventually 
brings forth some considerations on the subject worked. 
Key words: Training needs. Teaching in higher education. social representations. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

Acreditamos que a pesquisa é um processo sistemático de construção do conhecimento 

que tem como metas principais gerar, corroborar e/ou refutar alguns saberes, assim, o presente 

artigo é um recorte de uma pesquisa de caráter bibliográfico que tem sua gênese na disciplina 

“Representações Sociais e Educação”, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação – Mestrado Acadêmico da Universidade Estadual de Feira de Santana, o que tem 

nos possibilitado uma aproximação com a Teoria das Representações Sociais- TRS. 

  Assim, as discussões esboçadas no âmbito da referida disciplina possibilitaram o 

entendimento da TRS, seu entrelace com os estudos sobre necessidades de formação do 

professor que atua no ensino superior no campo da docência que se constitui como nosso 

objeto de estudo no Programa de pós-graduação. 

  Essa aproximação foi importante, por entendermos que não é fácil propor uma 

discussão acerca de necessidades de formação do professor de ensino superior, pois a 

docência é uma das tarefas mais complexas das quais se tem conhecimento, tendo em vista, 

que parece fazer parte do imaginário dos professores que o domínio técnico da área de 

conhecimento específico é suficiente para sua atuação enquanto docente.  

Para entender o que se afirma acima, nos aproximaremos da Teoria das 

Representações Sociais que é compreendida como elaborações mentais construídas 

socialmente através da dinâmica que se estabelece entre atividade psíquica do sujeito e o 

objeto do conhecimento.   

Assim, este estudo objetiva tecer algumas considerações acerca da Teoria das 

Representações Sociais e sua contribuição para o entendimento das necessidades de formação 

de professores do ensino superior no campo da docência.  
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Para que se cumpra o que se objetiva neste estudo, estaremos traçando, de forma 

breve, o contexto histórico sobre a gênese da Teoria das Representações Sociais, sendo que, 

nesse percurso, será abordado o conceito da referida teoria e como se formam as 

representações. Em seguida, será feita uma abordagem sobre a expansão do ensino superior e 

as necessidades formação do professor. 

 

HISTÓRICO DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: COSTURANDO 
CONCEITOS 
 

Desde o final da década de 1980 presenciamos um aprofundamento nas discussões 

acerca da Teoria das Representações Sociais, o que confere à pesquisa em educação novas 

possibilidades para lidar com a heterogeneidade e complexidade quando se trata dos estudos 

sobre pedagogia universitária. No caso do presente estudo, às necessidades de formação do 

docente que atua no ensino superior.  

Antes de adentrar na discussão sobre necessidades de formação e desenvolvimento 

profissional, chamamos a atenção para a relevância de passearmos brevemente pela gênese da 

Teoria das Representações Sociais e sua inserção nas pesquisas brasileiras por acreditar que 

conhecer o percurso histórico de uma teoria confere um entendimento enraizado do que se 

busca estudar. 

A TRS nasce na Europa, em 1961(GUARESCHI E JOVCHELOVITCH, 1995), 

oriunda dos estudos de Durkheim, pioneiro nas reflexões sobre representações, mas, “[...] é na 

psicologia social que a representação social ganha uma teorização, desenvolvida por Serge 

Moscovici e aprofundada por Denise Jodelet”. (ARRUDA, 2002, p. 117).  

De acordo com Durkheim, os fatos sociais existem independentes dos fatos individuais 

e são exteriores às consciências individuais. O autor define representações coletivas como:  

[...] a maneira pela qual o grupo se enxerga a si mesmo nas relações com os 
objetos que o afetam. Ora, o grupo está constituído de maneira diferente do 
indivíduo, e as coisas que o afetam são de outra natureza. Representações 
que não exprimem nem os mesmos sujeitos, nem os mesmos objetos, não 
poderiam depender das mesmas causas”. (DURKHEIM 1987, p. 26) 

 
Avançando nesse conceito de representações coletivas de Durkheim, Serge Moscovici 

desenvolveu a teoria das representações sociais no campo da psicologia social. Moscovici foi 

o primeiro a fazer referência à expressão “representação social” em seu estudo sobre 

representação social da psicanálise, como afirma Sá (2002, p. 29), [...] “foi inaugurado por 

Serge Moscovici, através de sua obra seminal, La Psychanalyse, son image, son public, 
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(1961, 1976) sobre a representação social da psicanálise mantida pela população parisiense 

em fins dos anos cinquenta”. 

Para entender as transformações no conceito de reapresentações coletivas imprimidas 

por Moscovici, lançaremos mão das palavras do próprio estudioso que diz: 

[...] se, no sentido clássico, as representações coletivas se constituem em um 
instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de ideias e crenças 
(ciência, mito, religião, etc.), para nós, são fenômenos que necessitam ser 
descritos e explicados. São fenômenos específicos que estão relacionados 
com um modo particular de compreender e de se comunicar – um modo que 
cria tanto a realidade como o senso comum. É para enfatizar essa distinção 
que eu uso o termo “social” em vez de “coletivo” (MOSCOVICI, 2003, 
p.49). 

 
Assim, Moscovici pensa as representações sociais como um fenômeno que possui um 

caráter dinâmico, deixando de ser um conceito que explica o conhecimento e crenças de um 

determinado grupo para se tornar um fenômeno que exige explicação e produz conhecimento. 

No Brasil, a inserção da TRS se deu através de universidades do Nordeste e Centro 

Oeste do país. Apesar da resistência esboçada inicialmente pelos pesquisadores, é notória uma 

nítida ampliação de áreas do conhecimento que aderem a este referencial como suporte 

teórico (saúde, antropologia, filosofia etc.), principalmente os estudos em educação. Essa 

expansão se dá, também, por conta da crise dos paradigmas cartesiano e positivista.  

Não podemos deixar de ressaltar a contribuição dos núcleos de pesquisa para o estudo, 

inserção e expansão da TRS, podendo ser destacado o NEPPU - Núcleo de Estudo e Pesquisa 

sobre Pedagogia Universitária da UEFS, o qual vem desenvolvendo diversos Projetos de 

Pesquisa, dentre eles: “Qualidade do ensino: representações de estudantes sobre a relação 

entre ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente” que tem a Teoria das 

Representações sociais como base teórica. 

Diante das discussões esboçadas, cabe então questionar: como os autores que se 

debruçam sobre o estudo das representações sociais constituem o seu conceito? Inicialmente, 

recorremos aos estudos de Moscovici (2003), o qual afirma que representação é uma maneira 

de interpretar, comunicar, produzir e elaborar conhecimento. 

Partindo para a definição esboçada por Jodelet (2001, p. 22), representação social é 

uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objeto prático, e 

que contribui para construção de uma realidade comum a um objeto social”.  

Já Aguiar (2010) aborda em seus estudos que representações sociais são teorias do 

senso comum que se elaboram coletivamente nas interações sociais, sujeito-sujeito e sujeito-
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instituição, num determinado tempo, cultura e num espaço específico, na tentativa de tornar o 

estranho familiar e dar conta da realidade.  

Assim, o estudo das representações sociais está ligado às teorias do conhecimento que 

prezam pela valorização do saber do senso comum, ou seja, o conhecimento do indivíduo 

comum é considerado como saber legítimo capaz de impulsionar transformações sociais. 

Corroborando com essa afirmação, Jodelet (2001, p. 22) afirma que representações sociais são 

“igualmente designada como saber do senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta 

forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento cientifico”. 

Dessa forma, as representações sociais são elaboradas próximo à vida social, não 

existindo assim, a possibilidade de construir representações sociais do que não se conhece, 

pois, elas se diferem de meras opiniões isoladas sobre um determinado objeto.  

Sob essa ótica, é pertinente afirmar, que nem tudo é objeto de representação social, 

pois, como afirma Ibañez, (1988) apud Sá (1996) é possível que existam grupos que não tem 

representação social para determinados objetos, dispondo apenas de opiniões, informações 

colhidas através da mídia ou por meio de outros veículos de informação. 

Apesar da teoria das representações sociais imprimir importância a modalidade de 

conhecimento prático (do senso comum) ela não descarta a importancia do conhecimento 

científico, no entanto, é importante não confundir essas duas formas de conhecimento, pois, 

para teoria em estudo, somente a primeira forma de conhecimento e tem sido considerada  

relevante, principalmente pela universidade. 

Essa bifurcação existente entre senso comum e ciência segundo Nobrega (2001), faz 

parte da cultura moderna onde o pensamento das massas - senso comum- historicamente foi 

considerado pelas ciências humanas (Sociologia, Psicologia Antropologia) como um saber 

“confuso”, “selvagem”, “profano”, “ingênuo”.  No entanto, com a criação da Teoria das 

Representações Sociais, Moscovici legitima o conhecimento das massas, atribuindo lógica e 

parâmetro de análise cientifico.  

 Enquanto fenômeno psicossocial, as representações sociais utiliza-se de dois meios 

para transformar o desconhecido em conhecido, o não familiar em familiar, o estranho em 

algo próximo por meio da linguagem, ideias e imagens compartilhadas por um determinado 

grupo: o primeiro, é o processo de ancoragem que segundo Jodelet, 1984) apud Sá ( 1996, 

p.46) ancorar “consiste na integração do objeto representado a um sistema de pensamento 

social  pré-existente”. A ancoragem vai conferir ligação, àquilo que é estranho ao grupo, à 

representação já existente fazendo uma classificação hierarquizada e organizada. 
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 Já o segundo processo, o da objetivação, confere um cenário familiar ao que 

anteriormente era desconhecido. A objetivação é conceituado por Jodelet (1984) apud Sá 

(1996, p. 49) como uma “operação imaginante pela qual se dá uma forma – ou figura – 

específica do conhecimento acerca do objeto tornando concreto, a palavra. Ou seja, é a 

transformação em algo concreto de uma ideia, de um conceito ou de uma opinião. 

 

EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR E AS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR 
 

Partindo da premissa que a TRS “permite ao pesquisador aproxima-se do objeto 

definido no próprio dinamismo que o gera, articulando dimensões e níveis que 

tradicionalmente vinham sendo tomadas de forma isolada” (MADEIRA, 2001), é que nos 

propomos a adentrar nas discussões sobre desenvolvimento profissional entrelaçado com das 

TRS. 

A teoria das representações sociais são formas de conhecimento socialmente 

construídas pelos integrantes dos grupos para explicar as relações estabelecidas entre eles, 

mediante o caráter coletivo das ideias, sua historicidade e experiências vividas por um grupo 

social especifico, em nosso caso, os docentes que atuam no ensino superior e suas 

representações acerca de suas necessidades de formação.  

Como afirmam Pimenta e Anastasiou (2002), o professor universitário aprende a sê-lo 

mediante um processo de socialização em parte intuitiva, autodidata tendo os outros como 

exemplo - principalmente seus professores de graduação- o que evidencia uma lacuna no que 

diz respeito a uma formação especifica como professor universitário. 

Desse modo, a teoria das representações nos ajudará a entender como são elaboradas 

as explicações cognitivas dos próprios professores universitários sobre o seu processo de 

desenvolvimento profissional e suas necessidades formativas. Uma vez que, como afirma 

Veiga (1994, p. 16), “a prática pedagógica é definida como uma prática social orientada por 

objetivos, finalidades, e conhecimentos, e inseridas no contexto da pratica social”. 

Assim, uma prática pedagógica é influenciada pelas mudanças que ocorrem na 

sociedade, por diferentes condicionantes sócio-políticos que forjam diferentes concepções de 

homem e de sociedade. É neste sentido, que chamamos a atenção para a necessidade de se 

pensar o desenvolvimento profissional e as necessidades de formação dos docentes 

universitários em um contexto que se diferencia do encontrado há uma década, pois, 

vivenciamos um momento de expansão do ensino superior desarticulado de um projeto 
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político institucional de formação do docente que está inserido em um sistema elitista de 

universidade e se vê arraigado em um novo contexto de universidade, pautado pela 

democratização do acesso de categorias menos representativas da sociedade a esse nível de 

ensino, o que requer dos docentes uma reflexão coletiva sobre esse novo desafio. 

Consequente a essa reflexão, é importante o entendimento de como esses docentes se 

percebem e se sentem frente a essas mudanças, pois, é evidenciada a necessidade de se atentar 

para essa nova realidade que poderá favorecer uma possível mudança da representação social 

de universidade e dar novo significado às ações dos indivíduos no que tange as discussões 

sobre desenvolvimento profissional docente. 

Com o discurso da democratização do ensino, o governo implementou  políticas 

públicas educacionais de acesso ao ensino superior como o PROUNI- Programa Universidade 

para Todos que, inicialmente era uma medida provisória nº. 213, de 10/9/2004, 

posteriormente transformada em lei sob o nº. 11.096 de 13/1/2005, passando a regular as 

oportunidades de estudos por meio de oferta de bolsas parciais e integrais para pessoas de 

baixa renda em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. 

Recentemente, podemos encontrar políticas públicas destinadas ao Programa de Apoio 

aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, “[...] com o 

objetivo de criar condições para ampliação do acesso e permanência na educação superior, 

pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais” (Art. 1º do Decreto nº 6.096). 

É importante destacar que a ampliação do ensino superior é algo necessário e fruto de 

lutas dos movimentos sociais, no entanto, chamamos atenção para o descompasso existente 

entre política de expansão e de formação dos docentes que atuam no ensino superior. 

Apesar disso, os docentes tem feito um exercício para tornar familiar essa nova 

realidade, pois, como afirma Moscovici (1978), o desconhecido atrai, mas, ao mesmo tempo, 

perturba tanto as pessoas quanto o seu grupo, fato que mexe com as referências habituais de 

compreensão da realidade, tornando necessária a transformação do não familiar em familiar. 

Essas reflexões, nos conduzem a reconhecer e a reafirmar o que alguns autores já vêm 

evidenciando em seus estudos: a necessidade de formação específica para atuação na docência 

do ensino superior, pois, o percurso histórico do desenvolvimento da educação superior no 

país é marcado pela ausência de uma formação específica para o professor universitário, que 

ao longo da história tem aprendido a ensinar no exercício da docência como autodidata. 

(LEITINHO, 2008, SACRISTÁN 1991, PIMENTA E ANASTASIOU, 2002). 
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 Desse modo, discutir necessidades de formação dos professores que atuam no ensino 

superior se constitui como um campo de estudo em evidência, haja vista, o aumento das 

publicações de escritos que tratam desta temática. Esse campo de estudo ganha força a partir 

da década de 1990 com a eclosão dos movimentos de profissionalização do ensino, o que 

implica na necessidade de um repertório de conhecimentos que garanta legitimidade da 

profissão. (TARDIF, 2000).  

Pesquisas desenvolvidas sobre pedagogia universitária, em um número considerável, 

apontam para a necessidade de repensar a prática pedagógica e os saberes docentes, fugindo 

das discussões até então impressas no campo educacional, que em sua maioria acabavam por 

reduzir a profissão docente a um conjunto de técnicas e competências. Segundo Nunes (2001, 

p.29), “passou-se a estudar a constituição do trabalho docente levando-se em conta os 

diferentes aspectos de sua história: individual, profissional etc” projetando, assim, o professor 

do ensino superior para o centro das discussões e debates. 

Corroborando com o supracitado e com as considerações de Zabalza (2002), a 

docência universitária, na atualidade, está ligada a três ideias: ao profissionalismo, por ser 

uma atividade complexa que requer formação especifica, à aprendizagem ao longo da vida, o 

que requer uma atualização constante e, por fim, à importância da qualidade docente na 

melhoria da aprendizagem. 

Segundo Leitinho (2008), ser professor exige determinados saberes, conhecimentos, 

competências e habilidades que prescindem de uma formação específica, pois, disso resulta a 

complexidade da formação docente, da qual depende a melhoria da qualidade de ensino. Lima 

(2008) compartilha com esse pensamento quando esboça a ideia de que “a docência superior é 

um processo complexo que se constrói ao longo de seu caminho [...]”. 

No entanto, de acordo com Pimenta e Anastasiou (2002), a maioria das universidades 

e instituições de ensino superior têm recebido, cada vez mais, professores inexperientes, 

predominando, assim, o despreparo e até um desconhecimento científico do que seja o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Ainda de acordo com essas autoras, é possível afirmar que a maioria dos docentes 

universitários tornou-se professor da noite para o dia e por mais excelência que tragam das 

diferentes áreas de atuação, não significa dizer que a experiência tenha igual peso na 

construção do significado, dos saberes, das competências, dos compromissos e das 

habilidades referentes à docência.  

A esse respeito, Cunha (2006, p. 258) afirma que: 
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A formação universitária tem sido entendida, por força de tradição e 
ratificada pela legislação, como atinente quase que exclusivamente aos 
saberes do conteúdo de ensino. Espera-se que o professor seja, cada vez 
mais, um especialista em sua área, tendo-se apropriado, com o concurso da 
pós-graduação Strictu Senso, do conhecimento legitimado academicamente 
no seu campo cientifico. O domínio do conteúdo, por sua vez, deve ser 
alicerçado nas atividades de pesquisa que garantam a capacidade potencial 
de produção cientifica. 

 

Considerando a fragilidade na formação de professores para atuação no ensino 

superior, a formação continuada poderia constituir-se como medida para minimizar as 

carências do processo de profissionalização dos docentes, capacitando-os em serviço. 

Segundo Rodrigues (2006, p. 37)  

 “A formação contínua surge então como um meio de ajustamento 
continuado, de atualização e de aprofundamento dos conhecimentos 
profissionais e das competências exigidas nos vários domínios da ação 
educativa, superando lacunas da formação inicial. 
 

A efetiva superação dessas lacunas e o reinvestimento da formação na pratica são 

possíveis quando “a necessidade de formação do professor é reconhecida pelo próprio 

professor” (RODRIGUES, 2006, p. 9). 

Ainda de acordo com Rodrigues (2006, p. 99), a “necessidade de formação são 

entidades dinâmicas e não tem existência estável nem duradoura; tem um tempo vivido que as 

determina e uma vez satisfeitas desaparecem dando ou não lugar a outra”. È neste sentido que 

se justifica a necessidade de protagonismo do professor sobre suas necessidades de formação, 

para que os projetos de formação continuada tenham efeito na prática profissional.  

 

 TECENDO CONSIDERAÇÕES 

 

Alguns estudos apontam que o desenvolvimento profissional do professor está 

relacionado com as ideias e crenças historicamente construídas sobre o seu trabalho o que nos 

remete aos estudos de Moscovici (1978) quando afirma que as representações sócias guiam, 

remodelam e reconstroem os elementos no meio onde as ações acontecem. 

Assim, as representações sociais, determinam comportamentos e práticas sociais dos 

sujeitos em suas relações. Desse modo, acreditamos que a relevância de ter as Representações 

Sociais como teoria está na possibilidade de conhecer o domínio simbólico dos docentes e sua 

concepção sobre suas necessidades de formação no campo da docência universitária. 
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Pois, o sentido de necessidades de formação e desenvolvimento profissional do 

docente do ensino superior e esboçados no decorrer desse escrito vai além da melhoria do 

desempenho do professor. Ele engloba todos os elementos que fazem parte da atividade 

docente como a pessoa do professor, sua profissão e a instituição que atua. 

Segundo Pimenta e Anstasiou (2002, p. 13) o desenvolvimento profissional do 

professor deve ser objeto de propostas educacionais que valorizem sua formação e sua 

capacidade de refletir e decidir.  

Essa formação defendida por autores como Pimenta e Anstasiou (2002) deve se 

constituir como uma formação continuada objetivando o aprofundamento dos conhecimentos 

profissionais e das competências exigidas para o docente do ensino superior. Chamamos a 

atenção para necessidade do professor ser protagonista de suas necessidades de formação para 

possa ocorrer avanços na prática profissional dos professores.   

No entanto, é sabido que não existe uma política que pense as necessidades de 

formação do professor universitário, o que se esboça é uma preocupação com titulações, ou 

seja, com a quantidade de mestres e doutores que preconiza a LDB para uma instituição de 

ensino superior. 

Assim, acreditamos que é necessária uma política de formação em exercício de forma 

consistente e organizada institucionalmente capaz de possibilitar ao professor reconstruir, 

refletir e compartilhar conhecimentos próprios à especificidade da educação no ensino 

superior.  

Esperamos que as considerações tecidas sejam capazes de contribuir para o debate 

sobre necessidades de formação do professor do ensino superior no campo da docência e para 

importância de se ter a Teoria das Representações Sociais como aporte teórico capaz de atuar 

de forma significativa na compreensão de questões históricas e contemporâneas acerca da 

temática que discutimos neste artigo.       
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