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Introdução 

Este trabalho tem por objetivo analisar a dimensão afetiva presente nas 

representações sociais dos alunos de educação – pedagogia e licenciatura – sobre o 

trabalho docente, a partir das expressões utilizadas pelos sujeitos em pesquisa mais 

ampla em que descreveram a profissão docente1.  

  Recorrendo aos dados desta pesquisa mais ampla que chamaremos Pesquisa 

Matriz desenvolvemos nosso estudo procurando identificar a dinâmica de como se 

estrutura a dimensão afetiva das representações sociais de alunos de curso de educação 

sobre o trabalho do professor. Esses dados preliminares indicaram que os estudantes, ao 

descreverem sua profissão, utilizam preferencialmente uma visão afetiva do ser 

professor. Segundo esses estudantes, ser professor é “ter paciência”, “ter amor”, “ter 

compreensão”... Diante deste quadro, delimitamos este estudo a partir da seguinte 

questão: 

 - Como a dimensão afetiva das representações sociais dos alunos de curso de 

pedagogia e licenciatura, é apresentada quando descrevem a profissão docente?  

 Essa delimitação permitiu que se fizesse um recorte no nosso estudo, já que 

nosso projeto se insere no contexto desta pesquisa mais ampla.   

 Partimos do pressuposto de que o conhecimento das representações sociais de 

estudantes de educação – futuros professores - sobre sua profissão, enquanto um 

conhecimento de senso comum, desvela a forma como eles compreendem e explicam o 

sentido da sua formação e os fatores que consideram que os conduzirão a um  bom 

desempenho. Além disso, a análise da visão destes alunos sobre o trabalho docente, com 

o apoio da teoria das representações sociais, permite-nos ter uma compreensão da 

cultura construída da Instituição de Ensino Superior na qual eles estão se formando, 

como também indicar o sentido que eles atribuem à sua formação. O conhecimento 

                                                           
1
 O CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E 

SUBJETIVIDADE – Educação (CIERS-Ed), alocado no Departamento de Pesquisas Educacionais da 

Fundação Carlos Chagas e promovido pela Maison dês Sciences dês L´Homme de Paris, França, 

desenvolve projeto de pesquisa sobre a profissão docente com 25 grupos nacionais e internacionais.  



destas representações deve considerar não somente os aspectos cognitivos, mas também 

os elementos afetivos constituídos das representações sociais. Esta possibilidade 

oferecida pelas representações sociais - de analisar a dimensão afetiva - é fundamental 

neste estudo. 

 

Representações sociais e formação docente 

 O professor constrói sua forma de educar a partir do conjunto de situações que 

foram oferecidas, para garantir sua formação e favorecer seu desempenho. Buscando 

compreender como este desempenho vem sendo proposto aos futuros professores - 

alunos de cursos de pedagogia e licenciatura - procuramos o apoio da teoria das 

representações sociais proposta por Moscovici (1976). As representações sociais 

constituem formas de conhecimento que são construídas e adquiridas a partir das 

interações com o outro e com o mundo social, a fim de tornar a realidade compreensível 

e comum. Pressupõe um conjunto organizado de opiniões crenças, atitudes e 

informações sobre um determinado objeto ou situação a partir da vida cotidiana. As 

representações dos professores sobre sua profissão permitem-nos perceber as relações 

que irão construir no seu cotidiano. Nestes termos, os conhecimentos socialmente 

elaborados, partilhados e vivenciados por alunos de cursos de pedagogia e licenciatura 

sobre seu futuro trabalho – as representações sociais sobre o trabalho do professor - nos 

permitirão compreender o sentido deste trabalho, os fatores que acreditam conduzir ao 

ensino efetivo e as expectativas que possuem em relação ao seu futuro como 

professores. Na análise da dualidade cognitivo/afetivo que está sendo produzida pelos 

alunos em sua formação, serão observados como estes futuros professores estão 

construindo sua identidade.  

Partindo da compreensão de que o candidato a docente encontra na graduação 

espaço importante para a sua profissionalização, sinalizamos a importância de se levar 

em conta nos processos formativos as concepções sobre a docência, elaboradas pelos 

alunos, futuros professores. Estas representações que têm início, segundo Imbernón 

(2006), nas experiências vividas na trajetória escolar anterior à formação em nível do 

senso comum, devem ser submetidas à crítica e à reflexão de forma a evidenciar as 

imagens, esquemas e representações construídas. No período formativo, o candidato a 

professor terá contato com o conhecimento disciplinar, com os saberes pedagógicos e 

com as possibilidades de articular esses dois conhecimentos. Além disso, terá 



oportunidade de pensar, refletir e testar as experiências sobre a docência que foram 

elaboradas ao longo da sua vivência.  

 Nessa direção, o aprendiz de professor poderá conhecer mais sobre a 

especificidade da profissão, isto é, o conjunto de atuações, destrezas, atitudes e valores 

ligados a ela, e que traduzem segundo Cunha (1999), um pouco da especificidade do ser 

professor. O professor é compreendido pela autora enquanto sujeito de sua ação, que se 

apropria de diferentes formas de alguns significados e, dialeticamente, na medida em 

que a sua subjetividade se constitui, este professor transforma a si e ao grupo 

profissional, pois este coletivo contém a particularidade de cada indivíduo.  

  

Representações sociais e a dimensão afetiva  

Moscovici (in GUARESCHI e JOVCHELOVITCH, 1994/2008) explica que é a 

tensão entre o individual e o coletivo que confere sentido às representações, regulando-

as ao mesmo tempo em que as tornam dinâmicas. Segundo Guareschi e Jovchelovitch 

(1994/2008) esse caráter ao mesmo tempo regulador e dinâmico revela as dimensões 

afetiva, cognitiva e social presentes na noção de representações sociais. 

Em seu livro sobre os saberes em contexto, Jovchelovitch (2008) afirma que são 

as disposições no âmbito da subjetividade, isto é, das dimensões emocionais e pessoais, 

que fornecem os elementos necessários para a construção do espaço intersubjetivo, ou 

seja, das relações ou diálogos entre o Eu, o Outro e o objeto-mundo. Acrescenta ainda, 

que apesar dos movimentos teóricos que separam nitidamente as dimensões cognitivas e 

afetivas, (...) “a gênese da representação na criança se revela como uma estrutura 

cognitiva, emocional e social”. (JOVCHELOVITCH, 2008, p.69). 

 A mesma perspectiva integradora é o cerne da teoria de Henri Wallon (2005), já 

que o teórico concebe a pessoa em sua integração com o meio, e pela inseparabilidade 

dos conjuntos ou domínios afetivo, cognitivo e motor que o constituem. Para Wallon 

(2005) a emoção é o prelúdio da representação. É pelas expressões de bem-estar ou mal-

estar que um bebê solicita ao adulto para cuidá-lo. A forma como o adulto responde às 

necessidades desse bebê revelam as representações que esse adulto possui de sua 

cultura. Por outro lado o bebê caminha em direção à constituição da pessoa adulta, a 

partir das respostas oferecidas pelo meio. É nessa constante interação com o meio físico 

e social que a pessoa desenvolve sua individualidade, criando, respondendo, reajustando 

e transformando as representações.  



Christlieb (1994) chama a atenção para as possibilidades oferecidas pela 

linguagem do cotidiano para o desenvolvimento de uma psicologia da afetividade. O 

autor sugere que a linguagem do cotidiano é a que melhor traduz a situação a que se 

refere, revelando os sentimentos implicados em frases que racionalmente são insensatas. 

Como por exemplo: “tenho um nó na garganta” ou “estou inchado de orgulho”. 

Completa indicando que uma psicologia da afetividade deve tentar construir 

interpretações dos sentimentos, que possam revelar verdadeiramente o que se diz ou se 

queira dizer.  

Encontramos em alguns trabalhos (CHRISTLIEB,1994; CAMPOS, P. H. F. e 

ROUQUETTE, M-L, 2003; ARRUDA, A., 2009) um certo consenso na utilização do 

termo afetividade ou dimensão afetiva. Ribeiro, Jutras e Louis (2005) explicam que “a 

afetividade é impulsionada pela expressão dos sentimentos e das emoções e pode 

desenvolver-se por meio da formação”.  

Para diferenciar os termos emoção e sentimento, adotamos neste trabalho a 

perspectiva walloniana de afetividade, segundo a qual, a emoção é o componente 

orgânico, corporal, motor e plástico (revelado pelos gestos e disposições) e o sentimento 

é o componente cognitivo, representacional. 

 

Antecedentes da pesquisa: a Pesquisa Matriz 

 A Pesquisa Matriz, da qual nosso estudo é um recorte, é um estudo longitudinal 

iniciado em 2006, que vem acompanhando por quatro anos a formação do aluno em 25 

Universidades, prevendo ainda um ano de acompanhamento após sua formatura, em 

2010, envolvendo pesquisadores brasileiros, argentinos e portugueses. Tal perspectiva 

tem permitido comparações entre grupos de estudantes originários de contextos 

regionais e nacionais distintos, possibilitando a compreensão de aspectos comuns e 

compartilhados dos conteúdos das representações, bem como das especificidades 

atreladas às conjunções histórico-culturais, por meio da associação dos seguintes grupos 

de pesquisa alocados em instituições das cinco regiões nacionais e da Argentina e 

Portugal. 

 A Pesquisa Matriz aplicou aos 2800 alunos da primeira amostra, um teste de 

Associação Livre em que se indagavam quais as palavras que vinham à mente quando 

se menciona o termo professor. O processamento desses dados preliminares permitiu 

identificar 25 palavras mais significativas, segundo os sujeitos da pesquisa e com a 

maior frequência. As 25 palavras identificadas foram as seguintes: ajudar; alegria; 



aluno; amor; angústia; aprendizado; atenção; capacitado; companheiro; 

compreensão; compromisso; dedicação; diálogo; disciplina; educação; educador; 

ensinar; estudo; paciência; profissão; respeito; responsabilidade; sabedoria; sala de 

aula; vocação.  

Estas mesmas 25 palavras foram apresentadas, na segunda etapa desse estudo 

(ainda identificada como Pesquisa Matriz), a cerca de 90 alunos (selecionados 

aleatoriamente da amostragem dos 2800 alunos da primeira amostra). Nessa etapa, foi 

solicitado aos sujeitos que agrupassem as 25 palavras segundo seus próprios critérios, 

dessem um título aos agrupamentos e justificassem as suas escolhas. 

 

Caminhos metodológicos no presente estudo 

 Como o foco deste trabalho é analisar como a dimensão afetiva se apresenta nas 

representações sociais dos sujeitos da pesquisa quando descrevem a profissão docente, 

selecionamos somente as palavras que indicavam afetividade entre as 25 palavras eleitas 

na Pesquisa Matriz. Para selecionar tais palavras utilizamos a técnica de juízes 

independentes, para termos certeza de que as palavras escolhidas realmente poderiam 

ser classificadas como sendo de caráter afetivo. Empregamos cinco juízes 

independentes neste processo. Nosso estudo indicou, a partir da técnica de juízes, cinco 

palavras como sendo de caráter afetivo: amor; compreensão; diálogo; paciência; 

respeito. Em seguida, selecionamos os títulos e as justificativas correspondentes aos 

agrupamentos em que eram mencionadas pelo menos quatro das cinco palavras de 

caráter afetivo. 

 Optamos por utilizar o software ALCESTE – Analyse Lexicale par Contexte 

d’un Ensemble de Segments de Texte – Version 4.7 pour Windows (REINERT, 1986), 

como apoio para a análise, visto que é uma ferramenta adequada tanto para a análise de 

representações sociais, quanto para o processamento de textos que compõem um corpus 

razoavelmente grande.  

Para a utilização do software, o corpus da análise foi preparado com o texto das 

justificativas selecionadas a partir das palavras de caráter afetivo. Como cada 

justificativa corresponde a uma Unidade de Contexto Inicial (UCI), o corpus da nossa 

análise foi composto por 114 UCIs, com 11.224 palavras. Para que o programa 

apresente resultados com um bom aproveitamento (mínimo de 70%), o corpus deve ter 

no mínimo 1000 linhas ou 10.000 palavras (CAMARGO, 2005). 



 O processamento do ALCESTE apresentou um aproveitamento de 86,54% do 

corpus do texto, definindo um total de 270 UCEs (Unidades de Contexto Elementar). 

De acordo com Camargo (2005), as UCEs “são segmentos de texto, na maior parte das 

vezes, do tamanho de 3 linhas, dimensionadas pelo programa informático, em função do 

tamanho do corpus, e em geral, respeitando a pontuação” (p.514). 

O ALCESTE também divide o corpus em classes, agrupando as UCEs de acordo 

com a frequência e o Chi2 (qui-quadrado) de palavras cujo vocabulário apresente 

semelhança entre si. O Dendrograma abaixo (Figura 1) mostra como o corpus foi 

dividido após o processamento no ALCESTE do material selecionado para este estudo: 

  

                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 

   

 Cl. 1 (  58uce) |-----------------+                                

             17                    |---------+                      

 Cl. 2 (  44uce) |-----------------+         |                      

             18                              |-------------------+  

 Cl. 3 (  37uce) |---------+                 |                   |  

             15            |-----------------+                   |  

             19            |                                     |+ 

 Cl. 4 (  20uce) |---------+                                     |  

 Cl. 5 ( 111uce) |-----------------------------------------------+ 

      

Figura 1. Dendrograma das Classes Estáveis - Classificação Hierárquica Descendente (CHD)  

 

 Observa-se que, inicialmente (lendo o dendrograma da direita para a esquerda), 

o corpus foi dividido em dois sub-corpus: um que deu origem às classes 1, 2, 3 e 4 e 

outro referente à classe 5. O primeiro sub-corpus foi novamente dividido, num primeiro 

momento, dando origem às classes 1 e 2 e num segundo momento, às classes 3 e 4. O 

segundo sub-corpus que originou a classe 5 possui o maior número de UCEs e 

corresponde 41,11% do corpus após o processamento.  

  

Análise das classes estáveis 

 A análise parte da descrição de cada Classe, buscando discutir como a dimensão 

afetiva se apresenta, nas representações sociais que futuros professores têm sobre o 

trabalho docente. 

 

 



 Classe 1 – Afetividade como estratégia didática 

 Esta classe apresenta três categorias de palavras, relacionadas a partir da leitura 

do dendrograma2 da Classe 1, que serão descritas a seguir.  

Palavra Frequência Chi2 
Respeito 
Amor 
Paciência 
Compreensão 
Disciplina 
Responsabilidade 
Diálogo 
Dedicação 
Atenção 
Estudo 
Ter 
Alegria 
Coloquei 
Faz 

28 
28 
24 
20 
10 
13 
18 
13 
12 
8 
31 
11 
7 
10 

71.45 
51.00 
45.54 
36.21 
28.48 
26.70 
24.37 
24.25 
23.34 
21.08 
16.52 
16.07 
12.08 
10.42 

Tabela I – Palavras associadas significativamente à Classe 1 (58 UCEs – 21,48 % do total) 

  

 A primeira categoria refere-se às condições necessárias para que o aluno 

aprenda e é representada pelo grupo de palavras: ter, atenção, disciplina, diálogo e 

estudo. A justificativa abaixo ilustra esta categoria: 

 

Tem que haver o diálogo, o amor e apesar de tudo isso, esse conjunto 
tem que ter também a disciplina. (uce: 84; chi2:29) 
 

 A segunda categoria encontrada na classe A, refere-se à relação com o objeto e é 

representada pelo grupo de palavras: faz, respeito, compreensão e paciência. Tais 

palavras estão relacionadas à postura daquele que educa, com relação ao aluno. A 

palavra respeito apresenta um Chi2 superior às demais, demonstrando assim suas 

reincidências nas falas e importância que representa junto aos sujeitos. 

 

Tem que haver respeito, atenção, amor e principalmente compreensão. 

(uce: 321; chi2: 24) 

 

 A terceira categoria encontrada na classe A é composta pelas palavras ter, 

coloquei, dedicação, amor, atenção e responsabilidade. O grupo de palavras evidencia 

                                                           
2 Por ocupar um espaço relativamente grande, optamos por não reproduzir os dendrogramas das classes 
descritas neste trabalho. 



a ação necessária para que o aluno aprenda. Neste grupo o Chi 2 maior é 

representado pela palavra amor, como ilustra a justificativa a seguir: 

 

(...) aqui o amor eu coloquei como centro, aí eu coloquei vários porque 
o amor não é sozinho, ele é um conjunto de características; por 
exemplo: amor e diálogo, e respeito, dedicação, paciência, educação, 
responsabilidade, compreensão e compromisso e a profissão tem que 
estar junto.(uce: 183; chi2: 24) 
 

 A Classe 1 reuniu todas as cinco palavras selecionadas como sendo de caráter 

afetivo para este trabalho: amor, compreensão, diálogo, paciência e respeito. Mas, 

diferentemente do que se espera, quando o assunto é o aspecto afetivo, encontramos na 

Classe 1, uma estrutura para a relação afetiva, onde o aspecto emocional e 

romântico, não está em primeiro plano. As palavras que recebem destaque são aquelas 

que caracterizam o papel do professor como alguém que dá condições para que o aluno 

aprenda. Esta base da relação afetiva está aqui representada como atitudes, que ajudarão 

o aluno a construir um saber sistematizado. A afetividade é então descrita como uma 

estratégia didática. Portanto, o amor é apresentado como elemento fundamental para o 

desenvolvimento da ação docente, na organização do ensino e da relação com o outro. 

Percebe-se assim, que não é um amor romântico, mas estratégico: como sinônimo de 

dedicação, atenção, responsabilidade.  

 

 Classe 2 - Relação da sabedoria com a afetividade. 

Palavra Frequência Chi2 
Precisa 
Companheirismo 
Onde 
Sabedoria 
Relação 
Vem 
Aluno 
Seu 
Pode 
Do 
Através 
Educador 
Saber 

11 
8 
5 
11 
10 
7 
26 
6 
11 
20 
4 
8 
7 

28.40 
26.77 
26.17 
18.32 
17.99 
16.27 
16.24 
12.30 
12.10 
11.46 
11.41 
11.20 
10.74 

Tabela II – Palavras associadas significativamente à Classe 2 (44 UCEs – 16.30 % do total) 

  

 Na Classe 2, a primeira categoria é representada pelas palavras sabedoria, vem, 

do, seu e professor, passando pelas palavras que constam nas intersecções no 



dendrograma desta classe, ele, pelo, ser e como. A palavra seu possui o maior Chi2 

nesta categoria, o que sugere que a sabedoria é domínio do professor, o seja, o 

professor é aquele que tem sabedoria. 

  

(...) sabedoria, pensando no professor eu acho que esta questão do 

ensino  passa pelo saber e o grande desafio do saber é como 

desenvolver este trabalho, nesta profissão. (uce: 42 ; chi2: 18) 

 

A segunda categoria é representada pelas palavras saber, precisa, pode, 

companheirismo, relação, aluno e educador. Esta categoria evidencia a necessidade de 

se estabelecer uma relação de companheirismo entre professor e aluno.  

 

(...) ele precisa compreender o aluno, respeitar suas escolhas e conhecer 

o aluno, de onde ele vem, para que ele possa achar algo significativo 

para ensinar ao aluno. (uce: 296; chi2: 27) 

   

A palavra saber apresenta-se como mediadora entre as duas categorias e 

relacionando-a com a palavra onde, é possível perceber a existência de uma estrutura da 

afetividade para o desenvolvimento do saber e a valorização do conhecimento. 

Valorização do saber como conhecimento e respeito. Esses elementos ligam esta classe 

às outras. 

 

 Classe 3 - A afetividade como compromisso 

Palavra Frequência Chi2 
Palavra 
Agrupamento 
Sentimento 
Vida 
Escolha 
Relacionamento 
Era 
Título 
Foi 

19 
8 
10 
6 
7 
5 
4 
5 
4 

58.52 
44.50 
37.67 
31.51 
27.83 
25.16 
18.93 
16.60 
14.56 

Tabela III – Palavras associadas significativamente à Classe 3 (37 UCEs – 13.70 % do total) 

  

 Esta classe é composta pelas palavras: palavra, agrupamento, sentimento, vida, 

escolha, relacionamento, grupo, foi, título e toda. Na Classe 3 todas as palavras estão 



inter-relacionadas e dizem respeito diretamente às justificativas dos agrupamentos e 

escolhas feitas pelos sujeitos.  

 

(...) atitude, nesse agrupamento, escolhi reunir palavras que estivessem 

relacionadas às características, à postura, aos sentimentos, que as 

pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a educação devem 

ter (uce: 26; chi2 66). 

 

É possível observar que essas escolhas apresentam um caráter claramente 

afetivo. Escolhas inclusive da profissão, sugerindo que foram escolhas de vida como 

pode ser observado na justificativa abaixo: 

 

A primeira palavra que eu escolhi foi profissão, por que é o que eu 

pretendo fazer da minha carreira, eu fui pensando em toda essa minha 

troca para uma área especifica da educação, que já era a educação 

especial (uce: 132 ; chi2 47). 

 

 Nesta classe, observa-se também que os sujeitos concebem a afetividade como 

compromisso. Os sujeitos relacionam a responsabilidade necessária ao exercício da 

profissão de professor com a de formar uma família, por exemplo.  

 

(...) escolhi estas palavras porque elas são sentimentos que nos 

desenvolvemos ao longo de nossa vida. elas tem a ver com educação 

porque na área da educação você tem que ter amor, tem que ter 

compreensão, tem que ter alegria, tem que ser responsável (uce: 302; 

chi2: 23). 

 

 Classe 4 - A sala de aula como espaço da ação docente.  

Palavra Frequência Chi2 
Qualidade 
Pensei 
Boa 
Aula 
Característica 
Sua 
Sala 
Bom 
Colocar 
Todo 

6 
5 
4 
10 
4 
4 
8 
4 
2 
4 

54.92 
51.58 
31.42 
19.51 
14.02 
12.31 
12.01 
10.87 
10.74 
8.59 



Preciso 
Experiência 

2 
2 

7.89 
7.89 

Tabela IV – Palavras associadas significativamente à Classe 4 (20 UCEs – 7.41 % do total) 

  

 A Classe 4 revela as representações que os futuros professores possuem sobre a 

relação do professor com o espaço da sala de aula. A justificativa abaixo indica algumas 

expectativas do futuro professor com relação à prática docente no espaço da sala de 

aula: 

(...) pensei sobre a questão do educador. Qual o seu papel, suas 

características, o que é necessário que ele tenha para ser um bom 

educador, a sua postura dentro da sala de aula, sua experiência com o 

aluno, sua relação com ele e como deve ser (uce: 46; chi2: 45). 

 

 As justificativas que seguem revelam duas representações contraditórias sobre as 

qualidades que o professor deve ter para atuar em sala de aula. A primeira revela que os 

futuros professores ainda mantêm uma representação cristalizada de que para ser um 

bom professor tem que ter vocação. A outra justificativa mostra que ser um bom 

professor significa dar uma aula eficaz, indicando possibilidade de desenvolvimento 

dos atributos necessários para a docência. 

  

(...) acredito que todo professor deve ter vocação posto que na sala de 

aula estará mexendo com criança, com jovem. Ele deve estar suscetível 

a forma de agir, de falar e ter essas qualidades como referência para 

fundamentar a sua atuação (uce: 306; chi2: 30) 

 

(...) então o professor deve ter essas características ou tentar 

desenvolver isso, porque sem elas eu não conseguiria dar uma aula 

eficaz (uce: 113; chi2 : 21). 

 

 Classe 5 – Vocação ou formação: o que se espera do professor 

Palavra Frequência Chi2 
Gente 
Criança 
Não 
Pra 
Já 
Isso 
Ainda 
Mas 

34 
24 
70 
27 
25 
34 
11 
28 

30.44 
28.29 
27.57 
21.56 
20.54 
19.77 
16.43 
12.17 



Aprende 
Só 
Ninguém 
Ir 
Entra 
Vai 
Pessoa 

18 
14 
7 
7 
7 
25 
17 

10.86 
10.71 
10.29 
10.29 
10.29 
9.95 
9.95 

Tabela V– Palavras associadas significativamente à Classe 5 (111 UCEs – 41.11 % do total) 

  

Após a leitura das palavras no dendrograma, três categorias de palavras foram 

encontradas na Classe 5. Esta Classe indica com mais clareza que as representações 

sociais dos candidatos a docentes não possuem caráter estático, pois ao mesmo tempo 

em que revelam crenças e representações cristalizadas, avançam em direção a múltiplas 

formas de lidar com a realidade ou com as novas realidades.  

A primeira categoria encontrada é formada pelo grupo de palavras: criança, 

sabe, pra, transmitir, gente, não, vocação, pessoa e vai. Nesta categoria, encontram-se 

as duas palavras com a maior frequência e Chi2 da Classe 5: gente e criança. Essa 

forma cristalizada de representação sobre a prática docente pode ser observada na 

justificativa que se segue, em que novamente a vocação se apresenta como atributo 

necessário à docência nas representações dos alunos de educação.  

 

(...) não vai transmitir direito, eu acho que a pessoa já tem que ter uma 

vocação, ter um jeito porque tem pessoas que tem, sabe pra ele, não 

sabe transmitir, não tem a dinâmica em sala de aula, pra expor o 

assunto, pra criança aprender melhor (uce: 221: chi2: 12). 

 

A segunda categoria apresenta as palavras: conhecimento, só, aprende, 

perguntar, aquele, já, hoje, dia, sente e nada. A palavra criança está relacionada a todas 

as categorias desta Classe. Nesta Classe observam-se também afirmações de que o 

pedagogo precisa ser paciente e gostar de crianças. Neste caso também se encontra uma 

representação de afetividade como um atributo inato do professor, na qual o professor 

tem ou não paciência e gosta ou não gosta de criança. Revela a crença de que para dar 

aulas precisa gostar de crianças. 

 

(...) porque se você fala uma vez e as crianças perguntam outra vez, e 

você joga cinco pedras, a crianças não vai aprender, tem que ter 



paciência, eles podem responder duas, três, quatro vezes e perguntar pra 

você e você com aquela paciência (uce: 235 ; chi2: 14). 

 

Na terceira categoria, encontram-se as palavras: muito, isso, momento, gosto, 

hora, pedagogia, explica, tempo, consegue e diz, relacionadas à palavra criança 

(palavra com o maior Chi2 após a palavra gente). Gente neste caso refere-se ao termo a 

gente, representando a categoria profissional: professores. 

 

(...) transmitir pras crianças novos conhecimentos, novas informações, 

como você trabalhar com eles, não fica só no costumeiro de 

antigamente, só conteúdo, conteúdo, conteúdo. E às vezes pela 

capacitação a gente vê que pode trabalhar de forma diferente, no 

concreto, trabalhando com jogos, por exemplo, na matemática. Ali eles 

vão aprendendo raciocínio, conhecimento, já aprende a tabuada, a 

somar, dividir, desde criança (uce: 245; chi2: 18). 

 

Esta categoria apresenta a necessidade de formação continuada ou permanente 

indicada por parte dos futuros professores para uma prática docente bem sucedida e 

revela também uma possibilidade de mudança. 

 

(...) tem que buscar o aprendizado, o conhecimento, aí ele tem que ir 

buscando, claro. Porque a gente por si só, ainda mais hoje em dia com 

as tecnologias e informações, ninguém por si só vai aprender, hoje e 

uma coisa, amanhã outra e outra (uce: 229; chi2: 22). 

 

Um caminho afetivo na construção de representações sociais de futuros professores sobre 

a prática docente 

 

 Como pudemos observar através das representações sociais dos alunos dos cursos de 

pedagogia e licenciaturas, a afetividade é fator fundamental no trabalho docente, pois se 

apresenta não apenas como dimensão subjetiva do universo da docência, mas indica uma 

objetivação que se revela como forma de conhecimento. É pela emoção que o professor é 

afetado, e a partir das respostas de bem-estar ou mal-estar, realiza a reflexão que leva à ação. É 

através desse processo que ocorre num espaço intersubjetivo (nas relações com o outro), 

subjetivo (consigo mesmo) e objetivo (realidade) que o futuro professor vai construindo, 

desconstruindo e reconstruindo suas representações sociais. 



Em busca de uma síntese, vamos realizar uma brevíssima retrospectiva do 

caminho percorrido até aqui. A afetividade se apresenta nas representações sociais dos 

futuros professores como: condição e ação para que o aluno aprenda; postura daquele 

que educa em relação ao aluno. A afetividade se revela na dedicação, atenção e 

responsabilidade daquele que ensina, portanto, como ação. É nesse sentido que a 

afetividade é uma estratégia de didática. O saber ganha novo status quando se revela 

pela afetividade, pela qual o professor é aquele que tem sabedoria. Lembremos do que 

Christlieb (1994) diz sobre as possibilidades que a linguagem do cotidiano, na 

construção de interpretações dos sentimentos, oferece no desvelamento das verdades 

genuínas contidas nos discursos. Talvez assim possamos saborear uma verdadeira 

relação de companheirismo entre professor e aluno, na qual a afetividade é o motor para 

o desenvolvimento do saber e da valorização do conhecimento e a sala de aula palco de 

grandes transformações. 
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