
Este estudo investiga as representações de estudantes de Pedagogia sobre o que entendem ser
um «bom professor», motivado pelas transformações que vêm sendo observadas na prática, em
razão das reformas educacionais iniciadas na década de 1990 no Brasil. As múltiplas tarefas
que vêm sendo associadas ao trabalho do professor ultrapassam o âmbito da sala de aula e
levaram ao questionamento sobre o que é ser um «bom professor» na atualidade. A pesquisa foi
realizada com alunas do curso de Pedagogia que indicam o «bom professor» como aquele que
deve: em primeiro lugar, possuir conhecimento da disciplina e da metodologia; em segundo, ter
atitudes no que se refere à profissão e aos alunos; e, por último, assumir um compromisso
social que ainda se constitui em elemento periférico.

Palavras-chave: políticas educacionais, professor, representação social

Introduzindo

As reformas educacionais decorrentes das lógicas neoliberais ao impor «a sua versão da
modernização econômica e social» (Charlot, 2008: 20) produzem importantes mudanças para os
trabalhadores docentes e para a profissão, acarretam novas demandas para a atuação do professor
no espaço escolar, alteram a formação inicial nas instituições de ensino superior e, por fim, reper-
cutem-se na identidade profissional docente. Nessa perspectiva, o interesse em desenvolver o
estudo das representações de estudantes de Pedagogia sobre o que entendem ser um «bom pro-
fessor» tem como base as reformas educacionais influenciadas pelas transformações sociais, cultu-
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rais, econômicas e políticas que ocorreram nas últimas décadas, e procura responder à seguinte
questão: as representações sociais de estudantes de Pedagogia sobre o que é um «bom professor»
expressam as mudanças do contexto educacional, decorrentes das políticas educacionais e que
incidem no trabalho docente?

A análise dessa problemática se referenda em Veiga (1998), Oliveira (2004), Sampaio e Marin
(2004), Freitas (2002), Campos (2003) e Charlot (2008), cujos estudos demonstram que as reformas
educacionais iniciadas na década de 1990, no Brasil, se têm repercutido na organização da escola
e no trabalho docente, gerando mudanças na profissão. Observa-se, também, que as reformas do
sistema educacional brasileiro, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
Lei n° 9394/96, e as directrizes para a formação de professores – Resolução CNE/CP n° 1/2002 e
Resolução CNE/CP n° 1/2006 –, apresentam concepções e propostas muito similares àquelas que
circulam no plano mundial. Dentre essas propostas estão as que estabelecem a descentralização, a
autonomia, a participação da comunidade e o envolvimento das famílias, além de forte ênfase no
acesso, na avaliação e na eficiência da gestão escolar. Inerentes a essas questões estão as contradi-
ções que o professor contemporâneo deve enfrentar, assinaladas por Charlot (2008), como, por
exemplo, em relação à autonomia:

O professor ganhou uma autonomia profissional mais ampla, mas, agora, é responsabilizado pelos resultados
em particular pelo fracasso dos alunos. Vigia-se menos a conformidade da atuação do professor com as normas
oficiais, mas avaliam-se cada vez mais os alunos, sendo a avaliação o contrapeso lógico da autonomia do
docente. Esta mudança de política implica numa transformação identitária do professor. (Charlot, 2008: 20)

Pode-se dizer que, com essa legislação, se (re)configura o trabalho docente com aumento de
responsabilidades, conforme as análises de Oliveira (2004), mas não se constatam mudanças signi-
ficativas nas reais condições de trabalho do professor. Este aumento das responsabilidades atribuí-
das ao professor ocorrem em razão das múltiplas tarefas que vêm sendo associadas ao seu traba-
lho no âmbito da sala de aula e fora dela, não tendo havido preparo para muitas delas.

Além da necessidade de lidar com uma maior diversidade de alunos, com distintas capacida-
des de aprendizagens, o que requer a capacidade de organizar e sistematizar os conhecimentos de
modo a motivar os alunos e propiciar as aprendizagens requeridas, conforme indica Flores (2003),
os professores, muitas vezes, acabam assumindo funções como as de psicólogo, assistente social,
entre outros, além de serem convocados a participar de atividades que ultrapassam o âmbito da
sala, conforme indicado na LDB, no seu artigo 13º: «Os docentes incumbir-se-ão de: I – participar
da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; VI – colaborar com as ativi-
dades de articulação da escola com as famílias e a comunidade» (Brasil, 1996). As novas atribui-
ções decorrentes das reformas por que passam as escolas brasileiras estão ancoradas em: novas
formas de gestão, elaboração coletiva do projeto pedagógico, ciclos de escolarização, ensino fun-
damental de nove anos, currículos integrados, multiculturalismo, interculturalismo, avaliação for-
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mativa, ampliação e regulação de aspectos que envolvem a relação entre escola e comunidade,
uso de novas tecnologias. Estas novas atribuições também são discutidas por Libâneo (2001).

A relação da escola com comunidade, conforme preconizado na legislação, tem um signifi-
cado especial para um país como o Brasil, pois, conforme Charlot (2008: 30), «no Brasil, a comuni-
dade foi, historicamente, lugar de resistência à colonização (os índios), à estrutura escravista (os
quilombos), às várias formas de dominação, exploração e desvalorização e espaço de auto-organi-
zação dos migrantes».

Explica o autor ser a comunidade «lugar de resistência, de memória, de dignidade» (p. 30).
Portanto, a relação entre a escola e a comunidade é fundamental, assim «a escola é “nossa” escola
e não “a escola” deles, dos dominantes (...), também do ponto de vista pedagógico» (ibidem).

Esse sentido de comunidade, no entanto, nem sempre é compreendido na perspectiva apre-
sentada pelo autor, levando os professores a considerar a relação da escola com a comunidade
apenas como mais uma tarefa da qual se desincumbem mediante realização de atividades e/ou
projetos pontuais, como reuniões para entrega de notas, festas na escola, comemorações de dia
das mães, pais, etc.

Especificamente no que se refere a mudanças relacionadas com o conhecimento que o profes-
sor deve ter, Imbernón (2002: 12) considera que vivenciamos uma redefinição da profissão docente
no que se refere ao «conhecimento pedagógico, científico e cultural», ou seja, torna-se necessário
«um profissional da educação diferente». Este autor, apoiando-se em Labaree (1999), alerta que o
caminho para essa profissionalização do professor se apresenta «cheio de crateras e areias movedi-
ças» (ibidem: 12), por estarmos diante da massificação do magistério, de exigências de novos requi-
sitos educativos, da posição histórica da docência, do excessivo poder burocrático, etc.

Formação do professor: apontamentos das políticas educacionais

Várias mudanças começaram a ser implantadas nas escolas e nos cursos de formação de pro-
fessores em decorrência, principalmente, da aprovação da LDB. No caso específico da formação
inicial de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, em cursos de
Pedagogia, no Brasil, após um longo debate, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais
(Resolução CNE/CP nº 1/2006). Tais diretrizes deixam evidente uma ênfase na docência, mas indi-
cam, também, várias características e/ou capacidades que o pedagogo deve possuir, conforme
consta no artigo 2º da referida resolução, demonstrando que o desenvolvimento da docência se
reveste de novos desafios:

ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e
produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articula-
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ção entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendiza-
gem, de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de
mundo. (Brasil, 2006: artigo 2º)

Do artigo 5º desta resolução constam 16 itens para os quais o egresso1 do curso de Pedagogia
deve estar apto. O primeiro item é: «atuar com ética e compromisso com vistas à construção de
uma sociedade justa, equânime, igualitária». Tal compromisso pode ser compreendido também em
outros itens relacionados com temas como a preocupação com a diversidade cultural e o meio
ambiente, indicando, desse modo, que o pedagogo tem compromisso com a transformação social.
Essa indicação é fundamental, tendo em vista que se vive em um país com profundas desigualda-
des sociais que requerem mudanças para se atingir, como indicam as mesmas tais diretrizes, «uma
sociedade mais justa».

Para efetivar o compromisso com a transformação social2 e a superação das desigualdades,
torna-se fundamental, no entanto, implementar uma concepção de formação de professores que
possibilite uma prática transformadora, alinhada às concepções críticas. Mas, os aspectos já apon-
tados evidenciam que esta não é a concepção que está implementada no Brasil, pois as diretrizes
que regulam a formação do professor pedagogo não atendem ao pressuposto da concepção histó-
rico-crítica da educação, concepção esta que, segundo Saviani (1995: 81), possibilita aos futuros
professores «se apropriar dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos
problemas detectados na prática social». Para o autor (2007: 127), essas diretrizes «são, ao mesmo
tempo, extremamente restritas e demasiadamente extensivas: muito restritas no essencial e assaz
excessivas no acessório». Efectivamente, não fazem referência ao que é fundamental à pedagogia
como campo teórico-prático, no entanto, adotam a nova linguagem hoje empregada no âmbito
educacional, isto é, a regulamentação para a formação dos professores, em curso de Pedagogia,
está impregnada de expressões como: conhecimento ambiental-ecológico; pluralidade de visões
de mundo; interdisciplinaridade; contextualização; democratização; ética e sensibilidade afetiva e
estética; exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas; diversidade;
diferenças; gêneros; faixas geracionais; escolhas sexuais (ibidem).

As reformas educacionais, incluídas as decorrentes das diretrizes, têm sido alvo de críticas,
também por parte das entidades da educação (ANFOPE, ANPED, ANPAE, CEDES e FORUMDIR)3,
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1 Entende-se por egresso do curso de Pedagogia, o indivíduo que deixou de ser acadêmico de Pedagogia e passou a ser
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2 Usa-se neste texto «transformação social» no sentido de que cabe à escola estar comprometida com a própria supera-
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3 ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação; ANPED – Associação Nacional de Pós-
-Graduação e Pesquisa em Educação; ANPAE – Associação Nacional de Política e Administração em Educação; CEDES 



pois consideram que se identificam nelas pressupostos do ideário neoliberal. Estas entidades
defendem, para a formação de professores, conforme Brzezinski (2008: 1141), uma concepção his-
tórico-social que «leva em conta as transformações sociais, das forças produtivas e do mundo do
trabalho, transformações estas que, dialeticamente, provocam mudanças no papel social atribuído
ao professor». Significa, nesta perspectiva, que a formação do professor, segundo a autora, é
entendida como «um processo marcado pela complexidade do conhecimento, pela crítica, pela
reflexão-ação, pela criatividade, pelo reconhecimento da identidade cultural dos envolvidos nos
processos formativos e pelas relações estabelecidas na mediação entre formadores e aprendentes»
(ibidem: 1142).

Nesse sentido, a formação dos professores, num contexto profundamente marcado pelas desi-
gualdades sociais, requer propostas formativas alinhadas às concepções críticas capazes de susci-
tar a atuação de profissionais que contribuam para uma sociedade mais justa.

Além dos aspectos indicados nas políticas educacionais, outro aspecto a ser considerado
quando se discute o que se entende por um «bom professor» são os seus saberes. Tomando como
referência autores como Nóvoa (1999), Saul (1996) e, em especial, Saviani (1996), que apresentam
uma análise dos saberes dos professores, não se observa divergência acentuada na abordagem que
incide sobre os saberes que o professor deve ter. Observa-se que Nóvoa (1999: 9) apresenta um
triângulo na composição dos saberes que engloba: o saber das disciplinas, o saber da experiência
e o saber especializado em educação. Concordando com esta indicação, Saul (1996: 112) acres-
centa uma quarta dimensão, que se refere à identidade pessoal/intersubjetividade do professor.

Saviani (1996: 148-150), por sua vez, apresenta uma categorização que engloba o saber atitudi-
nal, o saber crítico-contextual, os saberes específicos, o saber pedagógico, o saber didático-curri-
cular, como o conjunto de saberes que, segundo o autor, «todo educador deve dominar e, por
consequência, devem integrar o processo de sua formação». O importante na abordagem apresen-
tada por Saviani é a relação que se estabelece entre estes diferentes saberes na prática pedagógica
do professor, pois considera que «o eixo comum relativo às formas que se constituem e se expres-
sam esses saberes se manifestam na diferença entre “sofia” (o saber decorrente da experiência de
vida) e “episteme” (o saber decorrente de processos sistemáticos de construção de conhecimen-
tos)» (p. 150). O autor ressalta como cada saber se relaciona com as duas dimensões (sofia e epis-
teme) e entende que a experiência de vida tem «um peso que não pode ser desconsiderado na
forma como se constroem os saberes específicos e o saber pedagógico» (ibidem), mas não se
constitui para ele em um saber em si mesmo, por não o considerar um conteúdo diferenciado dos
demais. Entende ainda que o grau de participação de cada uma das formas varia de acordo com a
variação das teorias educacionais conservadoras. Por fim, Saviani faz referência à sua abordagem
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na qual considera a prática social global como ponto de partida e de chegada da prática pedagó-
gica, assumindo, desse modo, «caráter de mediação no seio da prática social, não se justificando,
pois, por si mesma, mas pelos efeitos que produz no âmbito da prática social global por ela
mediada» (ibidem).

Não se pode deixar de mencionar, também, que a formação inicial é apenas o primeiro passo
para a construção do ser professor, como indicam Amorim e Castanho (2008). As autoras referem-
-se à formação docente como um processo contínuo e levantam a discussão sobre a figura do pro-
fessor, questionando como alguém se torna professor. Pois, «uma série de expectativas e prévias
concepções sobre a atitude, a postura, a direção e o tratamento que o professor dará em suas
aulas pululam os pensamentos dos estudantes» (ibidem: 1170).

Nesse sentido, os múltiplos espaços nos quais circula e os diversos papeis que assume contri-
buem para a configuração dos traços identitários do professor. A ideia aqui explicitada refere-se à
constituição do professor no decorrer da sua prática cotidiana, num processo contínuo em que ele
se envolve e constrói a sua prática e em que se vão constituindo as representações sobre o que se
entende por «bom professor». A representação sobre o «bom professor» constitui parte da identi-
dade docente e esta, segundo Veiga (2008), é uma construção que permeia a vida profissional e «é
construída sobre os saberes profissionais e sobre atribuições de ordem ética e deontológica. Sua
configuração tem a marca das opções tomadas, das experiências realizadas», num contexto per-
meado de contradições entre as exigências da prática e o que se espera do professor, contradições
estas que, como indica Charlot (2008: 18), «decorrem do choque entre as práticas do professor
atual e as injunções dirigidas ao futuro professor ideal».

Tais injunções manifestam-se no processo de formação inicial e continuada, nas teorizações e
nas práticas cotidianas, revestidas de tensões e dilemas que reforçam o questionamento sobre o
que é ser um «bom professor» na atualidade e motivaram o estudo sobre as representações das
futuras professoras sobre o que é um «bom professor».

O «bom professor» nas representações de estudantes de Pedagogia

Provocado o diálogo entre os aspectos conceituais, amplia-se o debate trazendo para discus-
são a fala de estudantes de Pedagogia por meio das suas representações sobre o que entendem
ser o «bom professor»4.
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A investigação desenvolveu-se no segundo semestre do ano letivo de 2008 e foi realizada com
53 estudantes do curso de Pedagogia de uma universidade, mediante realização de entrevistas
semi-estruturadas. A amostra investigada é constituída exclusivamente por estudantes do sexo
feminino, com predominância na faixa etária de 18-24 anos. Participaram 27 estudantes do
período matutino, que serão identificadas nos depoimentos com a letra «M», e 26 do noturno, com
a letra «N». Todas as participantes foram informadas dos objetivos da pesquisa e assinaram o
«Termo de consentimento livre e esclarecido».

Os depoimentos, após serem sistematizados, foram submetidos ao processo de análise de con-
teúdo (Bardin, 1984). Por meio de uma primeira leitura, percebeu-se certa coerência em alguns
pontos dos depoimentos, observando-se que o «bom professor» é representado com muitos ele-
mentos em comum, o que faz pressupor a existência de uma representação que permeia o grupo
entrevistado. Como explica Moscovici (2003), a teoria das representações sociais busca entender
como os indivíduos e grupos sociais conseguem construir um mundo estável, mesmo sendo estes
indivíduos tão diversos.

O referencial teórico utilizado para análise dos dados da pesquisa empírica é o da teoria das
representações sociais (TRS), que, de acordo com Jodelet (2001: 22), «é uma forma de conheci-
mento, socialmente elaborada e partilhada que tem um objetivo prático e concorre para a constru-
ção de uma realidade comum a um conjunto social». Nessa perspectiva, «todas as interações huma-
nas, surjam elas entre duas pessoas ou entre dois grupos, pressupõem representações», como
indica Moscovici (2003: 40), pois sabe-se que estas são indispensáveis para a compreensão da
dinâmica social e das relações entre indivíduos.

A TRS possibilita a análise das representações de alunas de curso de Pedagogia sobre o que
entendem ser o «bom professor», pois, como indica Marková (2006: 243), «esta teoria pressupõe
que os conteúdos e os significados das representações sociais são estruturados, e que o objetivo
da teoria é o de identificar, descrever e analisar estes conteúdos e estes significados estruturados».
Ainda segundo a autora, de acordo com a abordagem estrutural da Escola de Representações
Sociais em Aix-en-Provence, as representações sociais

são organizadas num corpo estruturado de informações, crenças, atitudes e opiniões, consistindo do núcleo
central e dos elementos periféricos. O núcleo central (...) dá à representação social o seu significado [e] os ele-
mentos periféricos constituem a interface entre o núcleo e uma situação concreta, na qual a representação se
manifesta, isto é, no discurso. (ibidem: 245-246)

Com base nos pressupostos da TRS, concorda-se com Andrade (2008) que, em pesquisas
sobre representações sociais, é fundamental considerar que o objeto de estudo ao ser nomeado é
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incluído em um complexo de palavras específicas que compõem a matriz de identidade de uma
cultura, ao mesmo tempo em que ganha uma identidade social, porque permite ao ser humano
nomeá-lo, classificá-lo e criar uma tipologia na forma de imagem, configurando os chamados pro-
cessos formadores de representações sociais, ancoragem e objetivação. Esse processo permite, de
acordo com Jodelet (2005: 48), compreender a objetivação como «construção seletiva, esquemati-
zação estruturante, naturalização» e a ancoragem como «enraizamento no sistema de pensamento,
atribuição de sentido, instrumentalização do saber».

Ao articular questões da educação, principalmente as políticas educacionais e o trabalho
docente com os estudos de representações sociais, está-se a considerar que as representações são
criadas pelo movimento dos indivíduos de pensar sobre o mundo que os cerca, em que reelabo-
ram significados sobre a realidade social e procuram explicações sobre o mundo que os rodeia.
No que se refere aos futuros professores, pode-se entender que as concepções existentes nos cursos
de formação inicial e nas escolas de educação básica contribuem na constituição da representação
social sobre o que é um «bom professor». Neste sentido considera-se pertinente investigar se as
políticas educacionais da década de 1990, que trazem uma concepção de professor de educação
básica, foram incorporadas nas representações sociais de estudantes de Pedagogia.

No entanto, apreender o fenômeno educativo na sua manifestação social não é tarefa simples,
pois, como bem indica Saviani (1996: 148), «a observação imediata nos coloca diante de um uni-
verso empírico bastante heterogêneo, seja quanto às formas de organização e efetivação, seja
quanto às representações que dele fazem seus agentes». Assim, a interpretação dos dados deve ser
cuidadosa, levando-se sempre em consideração a TRS e o método utilizado para a análise do con-
teúdo das falas das participantes da pesquisa.

Para estabelecer os elementos comuns, recorreu-se ao proposto por Bardin (1984) e Chizzotti
(2006), ou seja, estabeleceu-se a escolha das unidades de texto que correspondem ao conteúdo
visando uma análise temática. Para isso foram identificadas as unidades de significado mediante
freqüência, considerando que a importância de uma unidade de texto aumenta com a freqüência
da aparição. A partir das unidades de texto foram estabelecidas as categorias de modo a que
nenhum elemento fosse classificado em mais do que uma. Assim, foram estabelecidas as seguintes
categorias: conhecimento da disciplina e da metodologia; atitudes do professor em relação aos
alunos; e compromisso social. Para maior compreensão de cada uma delas, buscou-se identificar
nos depoimentos das estudantes a frequência com que cada uma das categorias identificadas
ocorreu mediante as unidades de significado.

Os dados sistematizados no Quadro 1 permitem perceber a variedade dos elementos que
constituem as representações sociais de estudantes de Pedagogia sobre o «bom professor». É fato
que as representações sociais estão circunstanciadas pelo momento histórico, contexto social e
grupo cultural, e não se constituem «como uma organização hipotética que obedece a um modelo
empirista e mecanicista das informações (...), mas como uma interação dos dados da experiência e
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o quadro social de sua apreensão, da sua memorização», como explica Jodelet (2005: 48). Além
disso, utilizaram-se, para discutir as categorias, trechos dos depoimentos que dessem suporte às
interpretações.

Na categoria que trata do conhecimento no que se refere ao saber da disciplina e da metodo-
logia, verifica-se uma frequente preocupação com o saber ensinar para garantir a formação do
aluno, e, para isso, o saber do professor, o conteúdo e a metodologia complementam-se, configu-
rando-se, na representação das estudantes, como ferramentas fundamentais do «ser bom professor»
hoje. Esses aspectos são evidentes em alguns depoimentos:

O bom professor é aquele que compreende o conteúdo a ser trabalhado e possui total domínio sobre este.
(Aluna 2M)
Um bom professor é aquele que sabe o conteúdo a ser passado e aquele também que está sempre em busca
de novos conhecimentos. (Aluna 9M)
Um bom professor é o que consegue ser o mediador entre o aluno e o aprendizado. (Aluna 37N)
O professor para ser bom precisa conhecer muito bem o que está ensinando e a cada dia se aperfeiçoar pro-
fissionalmente, estar sempre atualizado dentro do contexto educacional. (Aluna 41N)
Um bom professor deve estar atento ao processo de ensino-aprendizagem, ou seja, às práticas pedagógicas
inovadoras e coerentes com a realidade. Também deve ter um bom embasamento teórico para conduzir o
processo de aprendizagem tornando-o significativo. (Aluna 53N)

As representações das estudantes apontam também para a função de ensinar como sendo esta
uma função caracterizadora do «bom professor», o que é corroborado por Roldão (2007: 94) ao
dizer que o «caracterizador distintivo do docente, relativamente permanente ao longo do tempo,
embora contextualizado de diferentes formas, é a ação de ensinar». Mas é fundamental compreen-
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Conhecimento da disciplina 
e da metodologia

Nº Nº Nº
Atitudes do professor em 

relação aos alunos
Compromisso social

Atualizar-se continuamente 27 Gostar do que faz 14 Formar cidadãos críticos 5
Ter domínio do conteúdo 12 Perceber as necessidades 8 Ser responsável, comprometido 4

dos alunos

Propiciar a aprendizagem 9 Saber interagir com os alunos 4 Propiciar uma formação humana 3

Fazer relação teoria/prática 5 Despertar o interesse 4 Demonstrar compromisso com 3 
nos alunos a profissão

Levar o aluno a pensar por si 3 Dar aula com amor 4 Preparar o aluno para a vida 2

Dinamizar a aula 2 Ser compreensivo 4

Sistematizar o conteúdo 2 Ser afetivo 3

Outros 7

TOTAL 60 48 17

QUADRO 1

Elementos que constituem o «bom professor»



der que a função de ensinar, como explica a autora, hoje já não é «definível pela simples passa-
gem do saber, não por razões ideológicas ou opções pedagógicas, mas por razões sócio-históricas»
(p. 94). A complexidade do ser professor, do ensinar, na sociedade atual, requer do profissional
docente, como diz Imbernón (2002: 29), um conhecimento polivalente, ou seja, «que compreenda
diferentes âmbitos: o sistema, os problemas que dão origem à construção dos conhecimentos, o
pedagógico geral, o metodológico-curricular, o contextual e o dos próprios sujeitos da educação».

Um outro aspecto que aparece nas representações refere-se à necessidade da formação conti-
nuada relacionada ao domínio do conhecimento da disciplina e das metodologias, conforme ilustra
este posicionamento: «Um bom professor é aquele que busca inovação, conhecimentos, aprimora-
mento em sua prática, sem estagnar em nenhum momento. Além disso, têm que ter discerni-
mento, serem sensíveis, compreensivos» (Aluna 19M).

A maior ênfase no domínio do conhecimento pelo professor, no que se refere à disciplina e à
metodologia, difere de outros estudos, como os de Cunha (2008: 85-91), ao indicar pesquisas que
demonstram que estudantes atribuem maior importância a qualidades humanas de relacionamento
do que àquelas ligadas ao domínio de técnicas pedagógicas. Na pesquisa aqui relatada, os aspec-
tos relacionados com as qualidades humanas de relacionamento também são indicados nas repre-
sentações agrupadas na categoria atitudes do professor em relação aos alunos, embora com fre-
qüência menor.

As atitudes do professor em sala de aula foram bastante enfatizadas pelas estudantes, em especial
as que se referem às interações, mais especificamente ao aspecto afetivo da interação com alunos,
o que pode ser inferido a partir das falas:

Um bom professor é aquele que gosta do que faz e está dando aula com amor. (Aluna 3M)
Ter um bom domínio de turma trabalhando sempre com afetividade. (Aluna 47N)
Um bom professor deve saber escutar seus alunos e levar em consideração suas opiniões/dúvidas. Ele deve
ser mediador, transmissor e amigo. (Aluna 2M)
Ter discernimento, serem sensíveis, compreensivos. (Aluna 19M)
O bom professor é aquele que é compreensivo, atencioso, companheiro, amigo, responsável, que se dedica
de corpo e alma aos alunos não esperando nada em troca, mas que no final é sempre recompensado pelos
objetivos alcançados e pelo carinho de seus alunos. (Aluna 33N)
Um bom professor é aquele que consegue compreender os seus alunos. (Aluna 50N)

As estudantes, e pode-se dizer os professores de modo geral, entendem que devem gostar do
que fazem e nutrir simpatia por seus alunos e isto é desejável, mas, segundo Charlot (2008: 29),
um professor «deve respeitar a sua dignidade, deve fazer tudo que puder para formá-los (...). A
escola democrática é aquela onde o professor ensina e educa todos os alunos, incluídos os de
quem não gosta e os que não gostam dele».

Outro aspecto que chama a atenção nos dados coletados é a representação positiva que as
alunas têm sobre a profissão e isso, de acordo com Gomes (2007: 112) que analisou as representa-

60



ções sociais sobre «ser professor» de ex-alunas de um curso de Pedagogia, tem relação com a for-
mação acadêmica que vem «reforçando uma noção de superioridade intelectual em relação aos
demais sujeitos que atuam no ambiente escolar», e, ainda, com o facto de esta representação, muitas
vezes, diferir da representação que os usuários têm do professor, gerando conflitos, mas podendo
também ser uma forma de atribuir sentido a profissão escolhida.

Na terceira categoria, compromisso social do professor, destaca-se antes de tudo o aspecto
ético, considerando a alteridade que se manifesta no respeito e no diálogo com o outro. Nessa
perspectiva, a educação e a formação de professores desempenham um papel fundamental na
promoção de uma sociedade mais justa e humana. Para isso, torna-se necessário desenvolver a
capacidade de analisar as implicações sociais da sua prática, de modo a tornar a escola e a socie-
dade mais democráticas. Algumas respostas ilustram esta concepção:

Ter a noção de que somos responsáveis pela formação do cidadão. (Aluna 49N)
Um bom professor é aquele que proporciona aos seus alunos um ambiente adequado para a aprendizagem,
fazendo com que os mesmos participem ativamente do processo educativo, tornando-se cidadão, crítico e
reflexivo dentro da sociedade. (Aluna 29M)
Um bom professor é aquele que assume suas tarefas, um alguém comprometido com a profissão que escolheu.
(Aluna 44N)

Em relação aos componentes do conhecimento profissional, Garcia (2005: 84-92) sugere os
seguintes: «conhecimento psicopedagógico; conhecimento do conteúdo; conhecimento didático do
conteúdo; conhecimento do contexto»5. Destes componentes, nas representações enunciadas
pelos estudantes verifica-se menor ênfase no conhecimento do contexto. Esse conhecimento é fun-
damental na atualidade, uma vez que os professores precisam de lidar com uma maior diversidade
cultural, o que requer deles a capacidade de desenvolver projetos curriculares nos quais a dimen-
são intercultural seja integrada.

A preocupação com a diversidade cultural pode ser observada em algumas poucas respostas,
como: «Ter carisma, gostar da profissão e saber trabalhar com as diferenças, pois às vezes o pro-
fessor ensina os alunos, mas ele mesmo não sabe trabalhar com este aspecto, rotulando os com-
portamentos dos seus alunos» (Aluna 40N).
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5 a) Conhecimento psicopedagógico – é aquele que tem relação com o ensino, com a aprendizagem e com os alunos,
assim como sobre os princípios gerais do ensino; b) conhecimento do conteúdo – é o conhecimento sobre o conteúdo
que o professor ministra (dois componentes são essenciais: o conhecimento substantivo que se refere ao corpo de
conhecimentos gerais de uma disciplina, os conceitos específicos, definições, convenções e procedimentos e o conhe-
cimento sintático que se refere ao domínio que o professor tem dos paradigmas de investigação de cada disciplina); 
c) conhecimento didático do conteúdo – esse refere a relação entre o conhecimento da disciplina e o conhecimento
pedagógico-didático de como ensinar; d) conhecimento do contexto – refere-se ao local onde se ensina e a quem se
ensina (Garcia, 2005).



Esses posicionamentos remetem para a formação para a cidadania e a questão a ser colocada
é se há possibilidade de formação para a cidadania quando a organização e a gestão da escola
não propiciam a prática de direitos. De modo geral, ressaltam somente deveres, como bem ilustra
Charlot (2008: 29), quando faz uma crítica ao regimento escolar que geralmente contém um con-
junto de «deveres dos alunos e silenciando os seus direitos».

A partir dos depoimentos, verifica-se o indicado por Abric (1989, apud Soares & Ribeiro, 2008:
93-94), ou seja, que os elementos que constituem as representações sociais estão organizados de
modo que nem todos têm a mesma importância, sendo que «alguns elementos são periféricos e
outros ocupam um lugar central, graças à frequência de sua aparição (...) e a natureza que estabe-
lecem com os demais elementos (...), e determinam a significação dessa representação».

Por fim, observa-se que as diferentes concepções que permeiam a representação de estudan-
tes sobre o trabalho do professor estão ancoradas nas concepções idealizadas sobre a profissão
docente e a escola, envoltas em uma ideia de «gostar do que faz», «dar aula com amor» e afasta-
das de uma visão fundamentada e crítica da realidade, que pautam o compromisso social do
professor.

Os pressupostos relacionados com o compromisso social e que poderíamos enquadrar na con-
cepção da pedagogia histórico-crítica (Saviani, 1996) referendam-se na prática social, portanto,
têm um compromisso com a transformação social. No entanto, essa visão ainda não parece ocupar
o núcleo central das representações sociais deste grupo de estudantes sobre o que significa ser
um «bom professor», constituindo-se, portanto, ainda como elemento periférico. No entanto, não
se pode deixar de considerar que aquelas respostas que se referem a um compromisso social indi-
cam que esta dimensão se encontra em processo de formação, mesmo que ainda não ocupando o
núcleo central.

Sabe-se que as diferentes concepções pedagógicas surgem e se fortalecem em um determi-
nado período e em outros deixam de ocupar um lugar central, mas não desaparecem. Às vezes
ressurgem em uma nova versão com algumas modificações, mas não existe dúvida sobre o que se
entende por uma teoria pedagógica que contempla pressupostos voltados para as transformações
sociais que se fazem necessárias na sociedade.

Concluindo

As estudantes descreveram o «bom professor» como aquele que, em primeiro lugar, tem
conhecimento da disciplina e da metodologia, isto é, domínio do conteúdo, atualização contínua e
capacidade de proporcionar aprendizagem; em segundo lugar, aparece uma grande diversidade
de qualidades relacionadas com as atitudes no que se refere aos alunos e algumas relacionadas à
profissão, ou seja, interação com os alunos, gostar de ser professor, ser dedicado e amoroso com
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os alunos. O compromisso social relacionado com o professor que busca desenvolver a formação
humana e cidadã foi o menos indicado pelas estudantes. Nas representações aparece como algo
intrínseco o prazer de ser professor, o sentir-se realizado com o fazer docente e sem arrependi-
mentos pela escolha, e que só é professor quem realmente gosta.

Observa-se que, para as participantes da pesquisa, as novas exigências que decorrem das
reformas educacionais implantadas nas escolas não parecem ter relação com as capacidades que
deve ter o «bom professor», como as novas formas de gestão, a elaboração coletiva do projeto
pedagógico, os ciclos de escolarização, os currículos interdisciplinares ou globalizados, o intercul-
turalismo, a avaliação formativa, a interligação entre a escola e a comunidade, as mídias. A preo-
cupação parece estar centrada na ação do professor restrita à sala de sala de aula, sem se manifes-
tar preocupação com o contexto escolar e social mais amplo.

Ainda em relação às políticas educacionais que vêm sendo implantadas a partir da aprovação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, percebe-se a incorporação nas representações
das estudantes de alguns aspectos, sendo possível identificar duas ênfases colocadas pelas alunas:
uma relacionada com a necessidade de atualização contínua do professor e a outra relacionada
com uma metodologia inovadora que leve o aluno a aprender a aprender. Tais aspectos, no
entanto, podem simplesmente reafirmar uma preocupação com uma instrumentalização técnica,
característica das reformas educacionais de cunho neoliberal.

Contacto: Pontífícia Universidade Católica do Paraná, Rua Imaculada Conceição, 1155 – Bloco CTCH –
Prado Velho, CEP: 80215-901, Curitiba/PR  – Brasil

E-mail: maria.gisi@pucpr.br; romilda.ens@pucpr.br; ana.eyng@pucpr.br
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