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RESUMO 

Esta pesquisa objetivou analisar o processo de formação docente frente às demandas 
educacionais contemporâneas para o trabalho docente. Foi realizada junto a 13 professores do 
Curso de Pedagogia do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de 
Campina Grande, por meio de entrevistas individuais e grupo focal. Teoricamente adotou-se a 
teoria das representações sociais, na perspectiva moscoviciana. Os resultados assinalam que 
os professores elaboram representações negativas sobre o processo formativo, haja vista que a 
formação ministrada não contempla as demandas educacionais contemporâneas e não há 
atendimento efetivo às demandas clássicas devido às dificuldades referentes à política 
educacional para a formação docente e às deficiências de saberes escolares básicos por parte 
dos alunos. 

Palavras-chave: Docência, Pedagogia, Demandas Contemporâneas. 

ABSTRACT 

This paper analyzes the process of teacher education in the face of contemporary educational 
demands for teachers' work. It was conducted among 13 teachers from the School of 
Education Teacher Training Center, Federal University of Campina Grande, through 
individual interviews and focus groups. Theoretically the social representations theory was 
adopted, Moscovici in perspective. The results indicate that the teachers draw up negative 
representations about the training process, considering that the given training does not cover 
the contemporary educational demands and there is no actual treatment to the classics 
demands because of the difficulties related to the educational policy for teachers training and 
basic school knowledge deficiencies by the students. 
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INTRODUÇÃO 

A contemporaneidade, de modo complexo, se insere na interface entre a modernidade e 

a pós-modernidade. Assim, na encruzilhada entre o que estava e ainda está posto como 

projeto de sociedade, de homem, de ciência e de educação, calcado no paradigma moderno, e 

o que já está sendo e/ou se configura como possibilidade de construção do que será enquanto 

perspectiva pós-moderna, estamos a vivenciar uma época marcada por incertezas e crises, tais 

como: crise de valores, de identidades, de paradigmas, de perspectivas de futuro, etc. É neste 

contexto e para este contexto que precisamos pensar a ação educativa e a formação dos 

profissionais da educação.  

A educação se constitui enquanto uma prática social sistemática e intencional, tendo por 

finalidade formar homens e mulheres para viverem e conviverem em sociedade. Nesta prática, 

sua sistemática e intencionalidade são construídas a partir das características e dos projetos de 

sociedade que esses homens e mulheres vão engendrando nos seus movimentos de ser, 

pensar, fazer e conviver. Para tanto vão construindo pensamentos acerca do tipo/modelo de 

sociedade e dos tipos/modelos de homem a serem formados, seguindo percursos e vieses 

históricos. Assim se constitui a educação enquanto pensamento, política e prática, 

articulando-se a um determinado desenho social, político, econômico e cultural que produz 

processos de formação de estudantes e de professores. 

Pensando em tal direção, esta pesquisa objetivou produzir entendimentos em três 

campos que se articulam e se intercruzam: a sociedade contemporânea, as demandas 

educacionais postas por esta sociedade e os processos de formação de professores visando 

atender a tais demandas. 

Considerando, a priori, a complexidade dessa sociedade, marcada por rupturas, 

descontinuidades, incertezas e efemeridade de saberes e acontecimentos que assinalam 

mudanças e novas perspectivas para o pensar, o fazer e o existir humano, é mister 

perguntarmos pelas demandas educacionais postas por esta sociedade para a formação de 

homens e mulheres, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos, necessária aos modos, 

movimentos e circunstâncias da vida contemporânea.  
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Ao perguntarmos sobre demandas educacionais e formação humana, colocamos a 

pertinência de se perguntar sobre a formação de professores, considerando a correlação entre 

a formação e o exercício da docência. Ademais, quando pensamos em exercício da docência, 

é preciso compreender a complexidade que assume hoje a ação e a formação docente. Desse 

modo, compreendemos ser salutar entender se os processos de formação de professores têm 

contemplado em seus currículos oficializados e praticados as características e as demandas 

educacionais da sociedade atual, bem como o modo de apreensão e operacionalização de tais 

características e demandas, materializadas em práticas políticas e pedagógicas.  

Neste estudo buscamos materializar a investigação de sua problemática com 13 

professores do Curso de Pedagogia do Centro de Formação de Professores da Universidade 

Federal de Campina Grande, campus de Cajazeiras. Para a coleta de dados trabalhamos com 

entrevista individual e grupo focal, sendo esses dados processados com as técnicas temáticas e 

de enunciação, de acordo com a análise de conteúdo proposta por Bardin (1979). Este curso 

tem vigência desde 1979 e atualmente lida com a formação de professores para a educação 

infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental. Seu corpo docente é formado por 

especialistas, mestres e doutores em educação, que além da labuta no exercício da docência, 

pesquisa e extensão, têm se preocupado acadêmica e politicamente com questões relevantes 

no campo educacional, e mais especificamente, com as questões postas aos processos de 

formação de professores. Neste sentido, os professores foram os sujeitos pesquisados neste 

estudo, haja vista que ao tempo em que buscamos apreender as demandas sociais postas à 

educação contemporânea, analisamos o modo como o currículo do Curso de Pedagogia do 

CFP/UFCG é pensado e praticado pelos professores que o constitui tendo em vista tais 

demandas. 

A problemática construída para este estudo tomou como referência as seguintes 

indagações: Como realizar uma formação docente adequada para educar crianças e jovens de 

hoje para se tornarem, no amanhã, adultos social e pessoalmente sadios? Como construir uma 

formação docente inicial que seja um bom alicerce para a construção de uma formação 

contínua futura, premissa fundamental para o trabalho educativo com as gerações futuras? 

Tais indagações nos levaram a outras de caráter mais específico: o que a sociedade 

contemporânea espera de um educador-professor? O que a universidade tem oferecido em 

termos de formação para o que essa sociedade espera do educador?  

Essas questões básicas nos serviram de justificativa para empreendermos o trabalho de 

análise acerca da sociedade contemporânea, das demandas educacionais postas por esta 
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sociedade e sobre a formação de professores realizada no âmbito do Curso de Pedagogia do 

CFP/UFCG tendo em vista o atendimento a tais demandas.  

O sentido que ancora tais indagações se sustenta nas características do contexto social 

contemporâneo e as demandas educacionais advindas deste. Essas características começam a 

se delinear entre o fim dos anos 1980 e meados dos anos 1990, a partir de vários 

acontecimentos que vêm a re-configurar o contexto social, político e econômico de parte 

considerável do mundo, incluindo ai o Brasil, tais como: a derrocada do socialismo real com o 

fim da URRS, que coloca em crise as utopias socialistas; a crise do marxismo, operada no 

campo da crise dos paradigmas sociais, políticos e científicos; o surgimento de novos 

movimentos e atores sociais organizados em função de etnia, gênero, sexualidade, etc. que 

descentralizam as pautas das lutas sociais focadas na luta de classes; a revolução tecnológica-

eletrônica que instaura um novo arranjo nas formas e nas relações de trabalho; novo re-

ordenamento no mapa da economia mundial com o advento da globalização.  

Esses acontecimentos estão a engendrar uma nova configuração social, econômica e 

política. No plano sócio-político-científico essa nova configuração, no geral, tem sido 

nomeada de pós-modernidade; no campo da economia tem sido denominada de 

neoliberalismo. Diante de tais fatos podemos entender que a globalização, a pós-modernidade 

e o neoliberalismo vêm alterando os modos de produzir, pensar, sentir, agir e relacionar-se 

entre os homens, instituindo a contemporaneidade como a era do fim das certezas 

(PRIGOGINE, 1996), como um tempo em que a capacidade das grandes metanarrativas em 

explicar e instituir a realidade é colocado em questão e em descrédito (SILVA, 1999), não 

sendo mais pertinente ao educador assumir o papel de educador profeta (GALLO, 2003) que 

anuncia e prepara um futuro ideal formando sujeitos para fazer e viver nesse futuro, pois que, 

de antemão, num mundo-tempo marcado pelas incertezas, não é mais possível acreditar na 

existência apriorística de um modelo ideal e perene de homem e de sociedade.  

Neste caso, a perspectiva de se construir antecipadamente um horizonte distante para 

ancorar certezas de futuro é algo que a cada dia se distancia de nós. Então, como pensar a 

educação nesse panorama, tendo em vista que a educação, desde a antiguidade até a 

modernidade, assentada sobre uma perspectiva iluminista e racionalista, colocou-se como um 

pensamento/ato político sistemático cuja intencionalidade é projetar e preparar o futuro? Essa 

é uma pergunta de difícil resposta. De acordo com Giddens (1994, p. 09): 

O mundo em que vivemos hoje não é sujeito a um controle humano rígido 
(...). Bem ao contrário, é um mundo de deslocamentos e incertezas, um 
mundo que nos escapa. E, de forma perturbadora, o que se supunha criar 
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uma certeza sempre maior - o avanço do conhecimento e da intervenção 
humana - está, na realidade, profundamente envolvido nesta 
imprevisibilidade. 

 

Esse panorama, marcado por deslocamentos e incertezas traz novas demandas que 

passam a configurar uma crise nova na educação. Para Tedesco (1998, p. 15) 

A crise da educação já não se apresenta como um fenômeno de insatisfação 
no cumprimento de demandas relativamente estabelecidas, mas como uma 
expressão particular da crise do conjunto das instâncias da estrutura social: 
desde o mercado de trabalho e o sistema administrativo até o sistema 
político, a família e o sistema de valores e crenças. A crise, em 
conseqüência, já não provém da forma deficiente de como a educação 
cumpre os objetivos sociais que lhes são atribuídos, mas, o que ainda é mais 
grave, do fato de não sabermos que finalidades ela deve cumprir e para onde 
deve efetivamente orientar suas ações.   

 

Essa crise coloca a educação escolar na trilha de buscas por caminhos que orientem a 

direção da sua ação, pensando em conteúdos e metodologias de ensino-aprendizagem que 

deem conta de preparar os seus sujeitos para a vida nesse oceano de mudanças frequentes e 

incertezas constantes que consubstanciam a sociedade contemporânea. Nessa perspectiva, 

Almeida, Gomes e Bracht (2009, p. 67), discutindo o pensamento de Zigmun Bauman no que 

respeita à educação, afirmam que 

Nesse cenário nada animador para a perspectiva de uma formação a longo 
prazo, todos os bens educacionais tendem a ser postos a serviço de projetos 
de caráter excepcional  e efêmero. Os indivíduos não devem se sentir 
apegados ao conhecimento que adquirem e, em hipótese alguma, precisam se 
acostumar a comportar-se conforme o sentido proposto por ele, pois todo 
conhecimento, transformado agora em informação, apresenta-se ultrapassado 
muito rapidamente e pode mostrar-se enganoso em vez de proporcionar uma 
orientação confiável. Em semelhante mundo, a aprendizagem está fadada a 
perseguir, inexoravelmente, objetos indefiníveis que, tão logo sejam 
apanhados, se dissolvem.  

Como podemos atestar ao pensar sobre as características e demandas educacionais 

contemporâneas, essas demandas são muitas e bastante complexas, tornando relevante refletir 

sobre a sua emergência e vigência no campo social e educacional e sobre a sua materialidade 

no processo de formação docente do pedagogo e no trabalho dos professores formadores, se 

quisermos propiciar maior qualidade efetiva e atualidade no processo de formação docente do 

pedagogo que irá atuar como docente em um mundo marcado por mudanças e efemeridade no 

campo social, cultural e educacional. Nesse caso destacam-se duas demandas fundamentais 

conforme as características assinaladas: a formação de sujeitos que aprendam a aprender e a 

formação de sujeitos que tenham autonomia de pensamento. 
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REFERENCIAL TEÓRICO: A teoria das Representações Sociais 

A teoria das representações sociais, na perspectiva elaborada por Serge Moscovici 

(1978) e Denise Jodelet (1997), assumida para este trabalho, compreende que “os 

comportamentos dos sujeitos ou dos grupos não são determinados pelas características 

objetivas da situação, mas pela representação dessa situação” (ABRIC, 1997, p.207).  

Sendo assim, para entendermos as percepções e o sentido atribuídos pelos professores 

formadores sobre as demandas educacionais contemporâneas e a atual crise educacional, 

optamos pela teoria das representações sociais, objetivando compreender como o grupo dos 

formadores, professores do curso de Pedagogia, entendem e se comportam diante do objeto 

aqui estudado. 

Vários são os sentidos, as conceituações e os modos de emprego da teoria das 

representações sociais, por isso essas se constituem numa noção polissêmica. Como primeiro 

formulador dessa teoria, Moscovici (1978, p.26-28) entende que as representações sociais 

sejam “uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre indivíduos”; como também “um corpus organizado de 

conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a 

realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e liberam 

os poderes de sua imaginação”.  

Buscando dar continuidade ao trabalho de elaboração conceitual das representações 

sociais iniciado por Moscovici, diversos autores contribuíram nesse processo, a exemplo de 

Wagner (1998, p.04) que define representações sociais como sendo: 

Um conteúdo mental estruturado - isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo e 
simbólico - sobre um fenômeno social relevante, que toma a forma de 
imagens ou metáforas, e que é conscientemente compartilhado com outros 
membros do grupo social. 

 

Abric (1998, p.28) entende que as representações sociais são uma forma de visão global 

e unitária de um objeto, mas também de um sujeito. Portanto, estas são tidas como: 

Uma visão funcional do mundo que, por sua vez, permite ao indivíduo ou ao 
grupo dar um sentido às suas condutas e compreender a realidade através de 
seu próprio sistema de referências; permitindo assim ao indivíduo de se 
adaptar e de encontrar um lugar nesta realidade. 

 

Assim sendo, a representação social é ao mesmo tempo, ainda segundo Abric (op.cit., 

p.28), “o produto e o processo de uma atividade mental, através da qual um indivíduo ou um 
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grupo reconstitui a realidade com a qual ele se confronta e para a qual ele atribui um 

significado específico.” 

De acordo com Jodelet (1997, p.53), as representações sociais são “uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborado e partilhado, tendo uma intenção prática e concorrendo 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

Numa tentativa de síntese sobre o conceito de representações sociais, Moscovici (apud 

SÁ, 1996, p.31) as define como sendo: 

Um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida 
cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, 
em nossa sociedade, dos mitos e sistemas de crenças das sociedades 
tradicionais; podem também ser vistas como a versão contemporânea do 
senso comum.  

 

Essa diversidade de conceituações deriva de um elemento comum, ou seja, as 

representações sociais se referem a construção e partilhamento de sentido sobre um objeto, 

fato, situação que assume importância na vida de um determinado agrupamento humano, 

orientando o modo do sujeito representante perceber e se relacionar com o objeto 

representado. 

 A partir das proposições moscovicianas, Abric (1998, p.28) busca elaborar as funções 

das representações sociais. Assim, argumenta que “se as representações têm um papel 

fundamental na dinâmica das relações sociais e nas práticas, é porque elas respondem a quatro 

funções essenciais”, a saber: 

1) Função de saber - as representações permitem aos atores sociais a aquisição de 

conhecimentos que passam a integrar um quadro assimilável e compreensível para eles, de 

modo coerente com o seu funcionamento cognitivo e os valores correspondentes ao grupo, 

possibilitando assim as trocas sociais, a transmissão e a difusão dos saberes do senso comum; 

2) Função identitária - encarregada da preservação da imagem do grupo, assegura-lhe a sua 

identidade, ao mesmo tempo em que tem como sentido o exercício do controle social pela 

coletividade sobre cada um de seus membros, especialmente nos processos de socialização, 

garantindo desse modo uma imagem positiva do grupo.    

3) Função de orientação - as representações guiam os comportamentos e as práticas sociais, 

pois como sistema de pré-decodificação da realidade onde se formam, elas se tornam, de fato, 

um guia para a ação.  
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4) Função justificadora - a representação é responsável pela diferenciação do comportamento 

do grupo em suas relações com outros grupos, podendo assim estereotipar essas relações e 

colaborar para a discriminação ou mesmo para a manutenção do distanciamento social entre 

os grupos. Desse modo, a representação intervém na avaliação das ações dos indivíduos 

membros de um grupo e permite aos indivíduos explicar e justificar suas condutas em uma 

situação, ou frente a um objeto ou em relação a seus parceiros. 

A teoria das representações sociais defende uma relação dinâmica e dialética entre o 

indivíduo e a sociedade, o psíquico e o social, o saber científico e o saber do senso comum e 

entre o objeto conhecido e o sujeito que conhece, e nesse movimento se constitui uma cultura 

de grupo, alicerçada nos saberes elaborados no cotidiano, denominados de senso comum. Tais 

saberes orientam o modo de ser, de sentir, de pensar e de agir dos indivíduos constituintes de 

um grupo a partir de vivências e de fazeres comuns partilhados pelos sujeitos do grupo. Isto 

nos faz entender que é nos saberes do senso comum, que orientam de modo mais imediato o 

pensar, o sentir e o fazer o processo formativo do qual participam os sujeitos aqui estudados, 

que podemos encontrar respostas para o problema de estudo proposto para esta pesquisa, 

pautado nos sentidos e nas percepções dos sujeitos formadores de professores sobre o 

processo do qual participam.  

 

REPRESENTAÇÕES DE FORMADORES SOBRE A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 

E AS DEMANDAS EDUCACIONAIS CONTEMPORÃNEAS 

 

A análise dos dados nos possibilitou apreender que as representações sociais dos 

professores formadores sobre formação docente e demandas educacionais contemporâneas 

são objetivadas na intersecção entre o eu professor e o outro com o qual constituem o 

processo de formação docente, no caso, os demais professores do curso e os alunos. 

 Tais representações são ancoradas a partir de dois elementos básicos que se tencionam 

e que formam a sua estrutura central: o esforço individual do professor formador para buscar 

atender as demandas educacionais e as dificuldades que encontram para materializar com 

êxito essa busca.  

Assim, as suas representações são, de certa forma, negativisadas, haja vista que são 

marcadas por confusão, angústia e parcas recompensas, sinônimo de poucas alegrias e poucas 

esperanças, pois ao examinarem a realidade do seu trabalho de formador, tomando como base 

as demandas educacionais, os professores constatam o distanciamento que o separa do que 
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representam como ideal. Portanto, é a partir desse distanciamento que os professores 

formadores dão materialidade ao seu trabalho, tanto na constatação da situação vivenciada 

como nas atitudes visando a sua superação. 

No que se refere às demandas educacionais, e no que toca mais especificamente à 

contemporaneidade, não é perceptível na totalidade dos discursos dos professores uma 

identificação da contemporaneidade no tocante às demandas educacionais. Essa 

contemporaneidade aparece de modo leve, tênue e não especificada no discurso de poucos ao 

referirem-se à autonomia e questões contemporâneas.  

O educador, ele tem que sair com muitos elementos, não tem dado conta de 
acompanhar essa sociedade contemporânea, então a cada dia a gente vê a 
violência nas escolas, o desemprego nas famílias refletindo no 
comportamento dos filhos, as síndromes que a cada dia vão aparecendo. Já 
no curso de Pedagogia, como ele é preparado para trabalhar nos anos 
iniciais, na educação infantil (...), então isso o torna um profissional mais 
antenado com essas questões contemporâneas, como: inclusão, questão de 
violência, temas bastante atuais como o bullyng.  Então são muitas essas 
demandas: formar o cidadão, formar o trabalhador, formar a pessoa, o ser 
humano. É uma demanda que é cobrada da educação todo dia. (Formador 
09). 

 
A sociedade vem cobrando das escolas múltiplas competências no mundo 
que a gente vive hoje. Na academia, nas universidades, a preocupação maior 
nossa como professor é: nós deveríamos ter pelo menos duas grandes 
preocupações: de formarmos pessoas críticas, mas também de formarmos 
pessoas capacitadas para essas demandas, para atender a essas exigências 
sociais. E aí a gente se pergunta: será que eu professor estou realmente 
formando pessoas capazes de atender a essas exigências, e ao mesmo tempo 
serem pessoas criticas ao ponto de refletirem sobre se essas exigências são 
necessárias ou não?  Então a gente vive um verdadeiro dilema.  Nós 
precisamos trabalhar esses alunos na perspectiva de torná-los mais 
autônomos. (Formador 10) 

 
Mesmo para os professores que tocaram em temas referentes à contemporaneidade, os 

fundamentos dos seus discursos são ancorados numa modernidade que se faz, ainda, 

atualidade e é essa atualidade que explica e justifica esse foco nas demandas educacionais que 

advêm da modernidade. Assim, as demandas identificadas pelos professores formadores se 

assentam em pressupostos da escola moderna cuja materialidade não foi efetivada ao longo 

dos últimos séculos. Pressupostos que estabelecem a escolarização básica como instrumento 

de humanização e de desenvolvimento social, econômico, cultural e político, justifica a 

criação dos sistemas públicos de ensino e impõe a obrigatoriedade aos indivíduos para que 

estes assimilem os saberes básicos estabelecidos socialmente como os saberes escolares que 

todos devem apreender, como elemento importante na constituição da cidadania. 
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Neste sentido, a assimilação desses saberes básicos e a capacidade para saber transmiti-

los aparecem, de modo importante, nos discursos do professores, como a base  fundante das 

demandas educacionais. No caso, a contemporaneidade é representada pelos formadores 

como a atualidade percebida e vivenciada das situações educacionais enfrentadas no solo 

concreto onde realizam o seu trabalho, e não como configuração de um novo tempo com 

características sociais, econômicas e culturais que demarcam e diferenciam a modernidade da 

contemporaneidade enquanto pós-modernidade. 

A sociedade espera que seja um profissional competente em cada área 
especifica, porque o conteúdo, nós sabemos que os docentes, por exemplo, 
que atuam nas licenciaturas, eles devem ter um conhecimento amplo para 
que o aluno que saia da universidade, saia sabendo o conteúdo e como 
aplicar esse conhecimento na pratica, ou seja, na sua realidade quando 
estiver em sala de aula. (Formador 08) 
 
Do que está acontecendo atualmente, no caso, antes o que é que a gente 
tinha? Tínhamos professores formados para o ensino na preocupação de 
passa e repassa cultural dos conhecimentos, acumulados socialmente, 
historicamente. Hoje o que a gente tem? Além desse repasse de 
conhecimento que é cobrado, nós temos outro tipo de cobrança, tipo: se a 
gente chega na escola hoje, o que é cobrado para o professor? Que ele saiba 
como trabalhar o aluno, as suas especificidades, o que ele traz da sociedade, 
da comunidade que ele faz parte, do seu contexto familiar, e, além disso, que 
ele trabalhe os conteúdos que são exigidos na escola, mas que haja essa 
relação. (Formador 11) 
 
Eu vejo que essas demandas são mais diversificadas hoje em dia, onde a 
gente trabalha com multiculturalismo, com a diferenciação de gênero, com 
questões políticas mesmo, dentro da própria educação que são as políticas, a 
formação do sujeito. Então, assim, eu vejo que são várias demandas que, 
talvez, elas não sejam novas, na verdade elas estão encontrando espaço, mas 
que não são novas, são demandas que sempre existiram. (Formador 12) 

 

Na perspectiva que o pensamento dos professores expõe, as demandas educacionais são 

demandas modernas que se consubstanciam em clássicas, tais como o ensinar a ler e a 

escrever e a assimilar os conteúdos básicos escolares; e atuais, referentes a temas como 

questões de gênero, étnicas, culturais, entre outros, que se pautam no sentido de 

democratização imprimido aos sistemas públicos de ensino, a partir do século XIX, para a 

formação do homem, dentro de um modelo pré-determinado: o homem racionalista e 

humanista que segue e engendra um processo de desenvolvimento material e intelectual 

linear, gradativo e cumulativo.  

Assim sendo, as demandas educacionais configuram-se como um dilema de dupla face 

para esses professores. Por um lado revelam a complexidade de tais demandas para o fazer do 
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formador, para a preparação do professor em formação e para o trabalho docente no geral, 

consistindo numa formação geral que dê conta da apreensão dos conteúdos escolares para 

poder ensiná-los, e de uma formação específica, a formação didático-pedagógica. Esta inclui a 

preparação metodológica para o como ensinar e saberes necessários à administração da 

dinâmica do processo de ensino dos conteúdos escolares e engendra-se numa situação calcada 

na relação passado-presente. 

O professor não tem mais, hoje, como dar conta simplesmente desse saber 
historicamente construído, esse conhecimento que tem que ser passado, mas 
tem que trazer também esse contexto do próprio aluno. (Formador 11) 
 
Juntamente com a família, a sociedade também espera desse educador, ela 
espera que os cursos de educação, os cursos de licenciatura deem uma 
formação que é uma espécie de pára raio. (Formador 09) 

 
Por outro lado, referente à contemporaneidade, que se pauta numa relação de presente-

futuro, marcada por flexibilidade, incerteza, liquidez, polissemias, multiformidades, fluxos e 

devires improgramáveis que desfiguram um projeto pré-definido de homem a ser formado 

pela escolarização, não há nas demandas identificadas pelos professores essa não 

perspectivação de um futuro previamente estabelecido, ao contrário, parece-nos que existe 

nessa representação acerca das demandas um ideal de educador a ser formado e um conjunto 

de saberes e competências a serem ensinados para a formação desse educador.  

Isto nos leva a duas inferências. A primeira é que a objetivação das demandas 

educacionais para esses professores se acosta na crise da modernidade. Mas na crise da 

insuficiência que explicita o não cumprimento das promessas, a falha nos pressupostos, o não 

atingimento das metas e finalidades da Modernidade e da escola que ainda busca implementar 

o projeto de formação humana pensado pelo Estado Moderno. A segunda é que esta 

objetivação não estando na contemporaneidade demonstra que a crise que se assenta na 

exaustão e na superação da modernidade, que se materializa no cotidiano social, econômico e 

cultural e demarca o nascimento da contemporaneidade ainda não se fez presente, de modo 

consciente e refletido, na escola e no trabalho docente. Podemos assinalar que ao 

representarem as demandas educacionais desse modo, os professores estruturam tal 

representação a partir da função de orientação que esta estabelece, alocando o fazer formativo 

a partir das demandas conhecidas há tempos. 

No que se refere às demandas educacionais identificadas pelos professores e à formação 

docente na qual trabalham, delineia-se em primeiro plano a constatação de que o processo 

formativo do qual participam não atende a tais demandas de modo desejado. 
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Oficialmente falando, no nosso curso a gente talvez tenha feito com que dê 
conta minimamente do que essas demandas nos exigem. Por um lado a gente 
faz, está formando, contribui pouco, como disse, minimamente, por outro 
lado a gente acha que não contribui nada, tem hora que eu acho que a gente 
não está fazendo muito do que deveria ser feito dentro da formação. 
(Formador 01). 
 
Eu já tenho discutido com alunos de diversas licenciaturas e tenho visto que 
o aluno não está preparado em termos de conteúdo para ser desenvolvido na 
sala de aula com seus alunos.  Nós não estamos formando professores 
adequados, competentes para trabalhar nas escolas, sejam pública ou 
particular. (Formador 08) 
 

Se por um lado essa representação negativisa a formação docente, atingindo a imagem 

do formador e do seu grupo de pertença, como também o sentido do seu trabalho, por outro 

lado há elementos nessa representação que aliviam essa negatividade, fazendo agir uma das 

funções da representação que é a proteção identitária do grupo, como assinala Abric (1998). 

Assim, para esses formadores existe uma procura efetiva de se aproximar do atendimento às 

demandas modernamente estabelecidas. Essa procura carrega positivamente o sentido do seu 

trabalho formativo e serve de guia de orientação para as suas atitudes e para a sua conduta 

enquanto professor formador.  

 
CONCLUSÕES 

As representações sociais apreendidas sobre formação docente e demandas educacionais 

elaboradas pelos professores do Curso de Pedagogia do CFP/UFCG assinalam que os 

professores investigados não contemplam, em sua maioria, os elementos que demarcam a 

contemporaneidade na perspectiva da pós-modernidade. Assim, a sua prática é alicerçada em 

demandas suscitadas pela modernidade e têm clareza de que não tem conseguido materializar 

tais demandas. Todavia, desempenham seu trabalho formativo assentados no esforço de 

aproximação desse atendimento.  

O esforço de aproximação se constitui como o principal componente representacional, 

brotando de tal componente os elementos secundários da representação, que se organizam em 

dois pólos: o negativo, consubstanciado em confusão e angústia, e o positivo que se 

caracteriza por parcas alegrias e necessárias esperanças. O pólo negativo é preponderante e é 

suscitado por três elementos: a insuficiência e inconstância das políticas de formação docente, 

a fraca aquisição de competências escolares dos alunos em formação e a baixa organicidade 

do corpo docente do curso de formação, pois esse corpo é percebido como disperso e 

descomprometido, não assumindo enquanto corpo docente a governabilidade do curso do qual 
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são parte. O polo positivo se assenta nos casos de alunos que correspondem as suas 

expectativas de aprendizagem, de esforço, de disciplina estudantil e de engajamento nas 

diversas atividades formativas constituintes do curso de Pedagogia. 

Por entendermos que a formação docente não é um fato estanque e nem um objeto 

estático, e sim, processo que flui na experimentação, na vivência e na gestação de novos 

entendimentos, acreditamos que o esforço de aproximar-se do atendimento às demandas 

educacionais se faz, também, uma realização importante e essa configuração empresta 

positividade às representações elaboradas pelos formadores acerca do seu trabalho. Todavia, 

parece-nos ser necessário um investimento formativo direcionado aos formadores, seja no 

sentido de autoformação ou por parte da administração do curso de Pedagogia, no tocante às 

características e demandas sociais e educacionais que configuram o atual panorama mundial 

por muitos denominados de pós-modernidade. 
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