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Resumo: Os resultados da política de inserção dos estudantes no território brasileiro podem 

ser constatados ao percebermos no Censo da Educação Superior (INEP, 2016) a existência de 

8.052.254  matrículas nos 34.366 cursos presenciais e a distância. Essa elevação é decorrente 

da inserção dos discentes provenientes das classes populares nesta etapa de estudo. Estes 

novos estudantes trazem consigo uma série de características e dificuldades – escrita, 

interpretação e compreensão de texto – as quais não se limitam aos aspectos cognitivos, mas 

também materiais. As características desse público e, especialmente, o modo como os 

docentes os percebem, influenciam, no processo formativo, visto que a relação com os saberes 

teóricos e práticos da profissão são perpassados por questões como relação que os estudantes 

estabelecem com o magistério, sua formação cultural, prática pedagógica dos formadores 

dentre outros.  Este texto objetiva analisar as concepções dos formadores de professores sobre 

os licenciandos, as relações que estes estabelecem com a formação e o exercício profissional 

no magistério. De caráter qualitativo este estudo utilizou, enquanto procedimento 

metodológico, a entrevista aplicada a onze formadores de professores, responsáveis pelos 

componentes disciplinares, de fundamentos e pedagógicos, de dois cursos de licenciaturas, 

História e Letras, de uma universidade pública baiana.  No conjunto de concepções dos 

docentes sobre os estudantes dois aspectos são marcantes: 1.  a denúncia de que estes não 

simpatizam com a ideia de serem professores da Educação Básica; 2. a dificuldade cognitiva 

dos estudantes atuais. Conclui-se que no processo de ensinar e aprender existe uma 

representação de como deve ser o acadêmico, e ao constatarem que esses não se encaixam 

nesse modelo, os docentes desanimam e responsabilizam os estudantes pela não 

aprendizagem, sem saber como sanar as dificuldades apresentadas por eles. Os empecilhos 

demonstrados pelos docentes são decorrentes, muitas vezes, da falta de formação e reflexão 

que não possibilitam questionar sobre os preconceitos e resistências dos estudantes, 

especialmente porque a prática pedagógica de muitos formadores também é responsável pela 

rejeição dos licenciandos em atuarem no magistério. Todos esses aspectos demonstram a 

necessidade de investigações mais sistematizadas sobre os aprendizes, de modo ao docente ter 

elementos, decorrentes dos depoimentos dos próprios estudantes, possibilitando-os refletirem 

sobre suas crenças e práticas de modo à formarem professores com mais qualidade 

profissional para atuarem no processo educativo da Educação Básica.  
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É possível constatarmos no preâmbulo da Declaração Mundial sobre Educação 

Superior no Século XXI (UNESCO, 1998) o entendimento da importância sociocultural e 

econômico da educação superior neste novo século. Neste sentido, defende que “[...] as novas 

gerações deverão estar preparadas com novas habilitações, conhecimentos e ideais. [...]”. 

(UNESCO, 1998, s/p). O Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº 13.005/ (BRASIL, 2014) 

ao elaborar metas para o ensino superior deixa claro a necessidade de elevar a taxa bruta de 

matrícula desse nível de ensino, enfatizando a necessidade de “ampliar a participação 

proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive 

mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;” (BRASIL, 2014, p. 33).  

A elevação do ingresso dos estudantes no ensino superior é decorrente da inserção dos 

discentes provenientes das classes populares nesta etapa de estudo. É importante enfatizar que 

a grande maioria destes alunos oriundos das camadas populares ingressam nas instituições 

superiores direcionando suas escolhas para as licenciaturas, mediante a maior facilidade de 

acesso comparada a alguns cursos de bacharelado, que têm mais concorrentes e cujos 

pretendentes tiveram acesso a uma formação mais adequada às exigências dos processos 

seletivos e direcionada para ingressarem nas áreas mais promissoras. Para confirmar tal dado 

basta saber que 68,4% dos licenciandos cursaram todo o ensino médio no setor público e 

14,2% os que fizeram parcialmente na escola pública (GATTI, BARRETO, 2009, 257-258). 

No entanto, esse ingresso em massa precisa ser investigado de modo a não comprometer a 

formação dos futuros professores, a qual assume relevante função na qualidade da educação 

em geral e é responsável por contribuir, a partir dos conhecimentos científicos e pedagógicos 

ofertados, a possibilidade de questionar e transformar atitudes, valores e funções que os 

graduandos conferem à profissão. 

Este texto objetiva analisar as concepções dos formadores de professores sobre os 

licenciandos e a relação que estes estabelecem com o exercício profissional no magistério. De 

caráter qualitativo este estudo utilizou, enquanto procedimento metodológico, a entrevista 

aplicada a onze formadores de professores, responsáveis pelos componentes disciplinares, de 

fundamentos e pedagógicos, de dois cursos de licenciaturas, História e Letras, de uma 

universidade pública baiana. 

 

Sobre os estudantes: o que dizem os formadores de professores 

 

Sistematizamos neste tópico as concepções dos formadores de professores em dois 

blocos: inicialmente discutiremos o modo como eles compreendem à relação dos estudantes 

com o exercício profissional no magistério e, em seguida, como caracterizam os licenciandos 



que frequentam, atualmente, a graduação, no que se refere ao processo ensino-aprendizagem 

na universidade. Durante toda discussão teceremos análises quanto papel do formador de 

professores diante destas concepções.   

Neste conjunto de concepções dos docentes sobre os estudantes é marcante a denúncia 

de que estes não simpatizam com a ideia de ser professor da Educação Básica. Sete docentes 

mencionaram este aspecto e afirmam que os licenciandos preferem trabalhar em outros 

setores e ganhar a mesma coisa do que atuar no magistério. Sobre esse aspecto Mello (2000, 

p. 100) esclarece que “O único aspirante ao magistério que ingressa no ensino superior com 

opção clara pelo ofício de ensinar é o aluno dos cursos de magistério de primeira à quarta 

série do ensino fundamental. [...]”. Assim, nas demais licenciaturas, os docentes poderão atuar 

no sentido de esclarecer aos estudantes os aspectos específicos da modalidade em que estão 

atuando.  

Nesse mesmo sentido, seis docentes relatam que os melhores estudantes vão para 

outras áreas, não escolhem atuar profissionalmente na Educação Básica, desse modo cursam a 

licenciatura para ampliarem suas condições de empregabilidade, visto que, cada dia mais, se 

fortalece a exigência da graduação nos diferentes setores. Contudo, uma entrevistada também 

relata que há estudantes que se envolvem com a sala de aula, mas, por uma questão financeira 

não ingressam no magistério. 

Esse quadro, ao nosso ver, apresenta duas questões contraditórias: a licenciatura para 

alguns desses estudantes, oriundos das camadas populares, simboliza uma ascensão, ao 

perceberem que a profissão de professor da Educação Básica, especialmente das instituições 

públicas, é a possibilidade de uma vida um pouco mais estável, ao mesmo tempo em que, 

também representa para outros a opção daqueles que não conseguiram, por fatores 

econômicos, geográficos, culturais dentre outros, seguir as carreiras que realmente gostariam 

e que consideram realmente promissoras e valorizadas socialmente, fazendo com que cursem 

as licenciaturas sem grande afinco. 

Quanto à rejeição dos estudantes à atuarem na Educação Básica é decorrente de uma 

gama de fatores que requerem ser analisados. Primeiro, a profissão não é considerada atrativa 

por causa dos baixos salários, pelas condições de trabalho e pelo alto grau de desgaste no 

exercício profissional. Cotidianamente, os estudantes das licenciaturas ouvem e ou vivenciam 

as dificuldades materiais e simbólicas enfrentadas pelos professores da educação básica no 

exercício da sua função. Violência, indisciplina, índices de aprendizagem deficientes, 

estruturas inadequadas, baixos salários, baixo status social investimento insuficiente por parte 

do governo, número excessivo de alunos nas salas de aula, dentre outros, são aspectos que 

caracterizam a educação básica, especialmente pública. Diante deste contexto mesmo quando 



os estudantes criam empatia com o magistério tais questões interferem na sua recusa a seguir 

uma carreira como professor.  

Conforme pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo (2015) o salário de um 

professor é, em média, 40% menor que o de um profissional de formação superior. O 

supracitado jornal divulgou uma pesquisa, realizada pelo Professor José Marcelino de 

Rezende Pinto, da Universidade de São Paulo (USP) que demostra que apesar de haver 

escolas sem professores no Brasil, o número de licenciados entre 1990 e 2010 seria suficiente 

para atender à demanda atual. Algo necessita ser feito, tanto pelas políticas educacionais 

como pelas instituições de ensino superior se interessem.  

O segundo aspecto que influencia para que os licenciandos não queiram investir em 

construir carreira no magistério é que, muitas vezes, os formadores de professores não 

demonstram que vale a pena tal esforço ao não abordarem a cultura escolar nas discussões dos 

conteúdos abordados, ao priorizarem à pesquisa em relação ao ensino, ao defenderem o 

bacharelado em relação à licenciatura e, ainda, em expressar claramente essa desvalorização 

(SOARES, 2015)    

A aproximação com o futuro locus de atuação é algo a ser considerado em todos os 

componentes. Desse modo, é importante a efetivação do ensino nos cursos de formação inicial 

de professores de modo a corresponder aos princípios que orientam a Educação Básica, 

buscando desenvolver as competências “[...] requeridas para ensinar e fazer com que os 

alunos aprendam de acordo com os objetivos e diretrizes pedagógicas traçados para a 

educação básica”. (MELLO, 2000, p. 101). 

A condição de formação do professor é inversamente simétrica à situação de seu 

exercício profissional, ou seja, enquanto se prepara para ser professor, ele vive o papel de 

estudante. Por essa razão, é desejável tomar a prática pedagógica na Educação Básica como 

ponto de referência que nortearão a organização institucional e pedagógica dos cursos. Essa 

articulação entre o espaço escolar e as instituições formadoras ultrapassa o período de estágio 

e é relevante porque permite aos futuros professores compreenderem as situações concretas de 

ensino, que não são passíveis de definições e modelos teóricos prontos.  

Não é comum, no universo das concepções dos docentes, que estes estabeleçam 

relações entre à sua prática pedagógica e o modo como consideram coerente que os 

licenciandos exerçam o seu exercício profissional, ou seja, não é fácil operar na prática de 

modo coerente com os pressupostos de uma formação profissional nas licenciaturas. É nesse 

sentido que Gatti (1992) tece críticas ao modo como os currículos das licenciaturas se 

estruturam, afirmando que esses cursos são frágeis e não oferecem formação suficiente aos 



futuros professores. Certamente, tal questão não é estimuladora para que os estudantes se 

sintam seguros e desejosos para atuarem no magistério.    

Os elementos citados contribuem para que os estudantes das licenciaturas não 

vislumbrem o seu exercício profissional para atuarem nesse contexto, tornando-se uma 

segunda opção, mesmo sendo a atuação na educação básica a especificidade na qual estão se 

habilitando.  Tais dificuldades contribuem para que muitos estudantes almejem ser 

pesquisadores, professores universitários ou, até mesmo, possuírem nível superior para 

ingressarem em algum concurso público em área diversa da qual está se formando, mas que 

possui maior reconhecimento e remuneração mais alta. Como afirma Gatti e Barreto (2009, p. 

160) “[...] é relativamente alta a escolha da docência como uma espécie de ‘seguro 

desemprego’, ou seja, como uma alternativa no caso de não haver possibilidade de exercício 

de outra atividade, sobretudo entre os licenciandos de outras áreas que não a Pedagogia.” É 

mediante esse quadro que se apresenta as dificuldades de encontrar professores em áreas 

como a química, a física e o inglês, exemplos típicos de licenciaturas em que o índice de 

evasão é elevado e a escolha por atuar em outros setores é uma possibilidade, muitas vezes, 

mais satisfatória. 

O segundo aspecto bastante mencionado pelos docentes foi a dificuldade cognitiva dos 

estudantes atuais. De onze entrevistados dez deles mencionaram essa deficiência dos 

graduandos, as quais abrange a capacidade de argumentação, de leitura, escrita e a 

interpretação. Sobre essa questão Esteve (2010, p. 49) declara que “Acedem hoje à 

universidade estudantes com níveis de formação anterior mais diferenciados, com projectos 

de vida mais variados (ou, o que é pior, sem projectos de vida claros), oriundos de classes e 

grupos cultural, económica e socialmente mais heterogéneos. [...]”. Desse modo, sentem o 

reflexo da má-qualidade da educação básica no ensino superior e se ressentem das políticas de 

inclusão atuais que não selecionam como antigamente.  

É bastante marcante também a dificuldade do formador de professores em não saber 

como agir quando os estudantes não leem, previamente, o material indicado. Essa questão 

frequente na graduação ao ser mencionada por um docente de História vem acrescida da 

afirmação que ele informa aos estudantes que sairá da sala caso isso aconteça nos 

componentes que ministra. Percebemos que essa atitude, ocorre, muitas vezes, porque os 

docentes não sabem como propor outra alternativa à proposta de leitura dos textos ou porque 

entendem que ao ter sido planejado o trabalho de determinado modo ele precisa ser realizado 

daquela maneira, sem questionar os estudantes os motivos daquela postura, buscando 

desenvolver atitudes diferenciadas nos futuros profissionais.  



Diante das dificuldades dos estudantes e da postura por eles assumida em sala de aula, 

vimos que os formadores se ressentem do desinteresse dos educandos pelos estudos e pela 

falta de reconhecimento de sua autoridade, assim como, também, os estudantes se sentem 

desrespeitados por considerarem as aulas dos docentes monótonas e sem sentido. Desse 

modo, “À vista dessas representações mútuas, a aprendizagem, que deveria ser a razão central 

do encontro desses atores no contexto escolar, fica bastante comprometida, [...]” (SANTOS; 

SOARES, 2011, p. 356).  

A deficiência cognitiva que os estudantes apresentam interfere no processo formativo 

do futuro professor, porém é necessário que os docentes ajam, efetivamente, para sanar tais 

dificuldades, pois, esse negligenciamento gera um efeito cascata, visto que, muitas vezes, os 

professores da Educação Básica, formando nas licenciaturas, também, detectam os problemas 

dos alunos e não sabem como agir, delegando aos outros professores e, até mesmo, aos 

próprios alunos as medidas básicas para resolver tais questões. Desse modo, influencia para 

que os estudantes ingressem no ensino superior apresentando dificuldades em conteúdos 

elementares, pois, como afirma Coulon (2008, p. 21) “[...] a democratização do acesso ao 

ensino superior, incontestável nessas duas últimas décadas, não foi acompanhada por uma 

democratização do acesso ao saber”. Nesta mesma perspectiva Teixeira (2011, p. 48) afirma 

que: 

 

Refletindo, por fim, sobre o painel que buscamos apresentar neste trabalho, 

evidencia-se que as desigualdades socioeducacionais entre os estudantes não são 

eliminadas pela entrada de jovens das classes populares na universidade, como nos 

assinalam Bourdieu e Champagne (1993), Duru-Bellat (2003). [...] na expectativa de 

melhor responder às indagações sobre quem são os estudantes, quais trilhas por eles 

percorridas para atravessar o caminho incerto entre a escola pública e a universidade 

e, então, colocar em debate os novos e velhos impasses e contradições da educação 

brasileira.  

 

O ingresso à educação superior não é mais um privilégio social para pessoas 

provenientes da classe social média alta. Deste modo, o acesso das camadas populares à essa 

instituição mobiliza a concepção elitista da universidade. (ZABALZA, 2003). Sobre este 

aspecto Alarcão (2001, p. 108) enfatiza: 

 

[...] Aprender a trabalhar, a estudar, a investigar, a refletir de um modo 

diferente é o grande desafio epistemológico da sociedade emergente. [...] Os alunos 

chegam ao primeiro ano do ensino superior com uma preparação de conhecimentos 

básicos nas diferenças áreas científicas muito deficiente, sem métodos de trabalho e 



de estudo e muito pouco autônomos e colaborativos, o que é fatal para as novas 

responsabilidades que as aprendizagens e os novos contextos irão exigir-lhes, 

acabando por ser vítimas, em maior ou menor grau, de dificuldades acrescidas de 

aprendizagem, de insucesso, as quais aumentarão os seus problemas de ansiedade e 

adaptação.  

 

Assim, como salienta a supracitada autora, é necessário que os docentes encarem essas 

dificuldades dos estudantes de modo a, efetivamente, lograr a aprendizagem do estudante, 

pois, como destaca Teixeira (2011, p. 36) “[...] não é suficiente ter acesso ao ensino superior 

para que tenhamos assegurada a situação de sucesso escolar, em que pese o debate sobre essa 

noção, à medida que, ao acesso, se segue o desafio da permanência”. Assim, terão que 

conviver com desafios diários que não são comuns ao seu universo cultural, diferenciando-se 

das demais classes sociais.  

Possibilitar construir a prática pedagógica a partir dos estudantes concretos é relevante 

pois, como salientam Leite, Lemos e Farinha (apud CUNHA, 2007 p. 32) 

 

[...] as mudanças sociais que têm ocorrido na sociedade e os desafios para que se 

amplie o tempo de escolaridade têm tido como efeito a construção de uma escola de 

massas que se tem estendido ao ensino superior. Os grupos hoje presentes no 

segmento universitário são cada vez mais diversos e distintos dos do passado. Têm 

motivações e expectativas variadas, experiências de vida múltiplas, idades 

diversificadas, níveis cognitivos distintos. Neste sentido, é hoje indispensável que se 

possa trabalhar com o conjunto dos estudantes universitários como se apenas de um 

se tratasse.  

 

Essa idealização ocorre no nosso entendimento pela dificuldade de trabalhar com os 

estudantes reais, àqueles que apresentam dificuldades cognitivas e não conhecem a realidade 

do magistério. O estereótipo ocorre, ainda, quando afirmam que mantém boa relação com os 

estudantes que são interessados, que cumprem suas atividades e ao querer orientar, 

especialmente, os melhores estudantes, ou seja, aqueles que não dão trabalho.  

No que se refere ao papel do formador no sentido de realizar práticas democráticas  

comprometidas com a qualidade da formação do futuro profissional da educação, conforme 

constata D’Àvila (2007), ao investigar os estudantes das licenciaturas, a postura dos 

professores universitários e o ensino por eles ministrado demonstram que as representações de 

docência presente nos estudantes como adequadas para um ensino eficaz não correspondem 

aos modelos por eles vivenciados enquanto aprendizes na formação inicial (D’ÀVILA, 2007, 

p. 232).  



Ultrapassar a denúncia em busca de uma melhoria efetiva nas dificuldades 

apresentadas pelos estudantes é uma urgência, especialmente tratando-se de futuros 

professores que não poderão contribuir positivamente na formação de crianças, jovens e 

adultos se continuarem com tais deficiências. Além do mais, melhorar a qualidade dos 

professores é contribuir no processo de profissionalização e reconhecimento social do 

magistério enquanto profissão. Para tanto, é necessário questionar se os docentes sabem como 

atuar numa perspectiva diferentes de ensino, pois constatamos que eles têm dificuldades em 

lidar com as deficiências cognitivas dos estudantes e, desse modo, culpabilizam os estudantes 

pelo insucesso, diante de sua condição econômica, interiorana e cultural, como denuncia três 

docentes de Letras.  

Este aspecto converge com outra investigação realizada pela autora em parceria com 

outras pesquisadoras (SOARES, MATTOS et all, 2011), feita com docentes da UNEB, tendo 

como requisito de seleção formadores atuantes na graduação e pós-graduação. Em tal estudo 

constata-se que no processo de ensinar e aprender existe uma representação do docente de 

como deve ser o acadêmico e, ao observarem que esses não se encaixam nesse modelo, 

responsabilizam os estudantes pela não aprendizagem, sem saber como sanar as dificuldades 

apresentadas por eles. Tais considerações retratam a necessidade de investigações mais 

sistematizados sobre os aprendizes, de modo a permitir ao docente refletir sobre suas crenças 

e práticas Soares (2015). Isso ocorre porque existe uma expectativa que o estudante esteja 

motivado e interessado a priori para que a aprendizagem ocorra, mas, também, que eles 

tragam um acervo cultural compreendido pelo formador como fundamental para que 

acompanhem as informações obtidas através da docência universitária. 

No que tange às concepções sobre os estudantes e o modo como os docentes lidam 

com eles é notório o discurso contraditório em relação às questões políticas e atitudinais, 

defendidas em termos de igualdade de oportunidade e democracia e o modo como se 

relacionam e atuam para que esses estudantes possam sanar ou amenizar as dificuldades 

apresentadas, decorrentes da sua situação financeira e do seu percurso formativo. Desse 

modo, percebe-se uma concepção estereotipada de acadêmicos, sem a necessária 

contextualização por parte de alguns docentes, classificando-os em fracos e fortes, pautados 

numa perspectiva do dom e do mérito. Com tais concepções questiona-se até onde o papel que 

os docentes assumem relaciona-se com esse novo contexto, de inclusão, pluralidade, de 

respeito às diferenças ou contribuem para fortalecer a manutenção de um discurso positivista 

e segregador tão criticado no meio acadêmico.  

Os empecilhos demonstrados pelos docentes são decorrentes, muitas vezes, da falta de 

formação e reflexão que não possibilitam questionar sobre os preconceitos e resistências. 



Nesse sentido, vale destacar a defesa do caráter meritocrático ainda presente em nossa 

sociedade e na atuação docente, o qual se alicerça no discurso em defesa da qualidade da 

formação universitária, científica e universalista, demonstrando preocupação para que o 

“nível” do ensino não caia (PORTES, SOUZA, SANTOS,2013).   

Buscar procedimentos em que os estudantes assumam um papel mais ativo tem 

constituído um desafio para alguns docentes com o intuito de melhorar a qualidade do ensino, 

mas, principalmente, enveredam no sentido de contribuir para a aprendizagem do graduando.  

Em síntese, entendemos que saber-ensinar requer empenho do docente em conhecer e 

saber como atuar em um contexto específico. Estas especificidades contextuais relacionam-se 

com aspectos mais globais, os quais devem ser cuidadosamente tidas em consideração, mas, 

também fundamentalmente, questionadas. Nessa reflexão as questões referentes aos 

estudantes é algo premente e não deve limitar-se à dectectar as lacunas desses, mas, constatar 

as diferentes e melhores maneiras de intervir no processo formativo dos aprendentes. Para 

tanto, é relevante que os docentes empenhem-se e acreditem nessa melhoria de modo que as 

desigualdades sociais não determinem o futuro dos estudantes.  

Ao dedicar-se aos estudos dos graduandos das camadas populares Teixeira (2011, p. 

31) constata em sua pesquisa que esses sujeitos e suas famílias “[...] não parecem desvalorizar 

a educação, seja porque o mercado de trabalho tem exigido níveis cada vez mais elevados de 

certificação, seja pela educação ser tomada como um valor em si mesma. [...].” Assim, 

desmistifica a ideia de desvalorização dos estudos pelas camadas populares e observa que 

entrar na universidade representa uma vitória não somente individual, mas, também, familiar 

e do grupo social (TEIXEIRA, 2011, p. 47), mas considera que é uma “[...] ‘vitória sob 

condições’, ou seja, uma conquista que só se consumará tendo sido asseguradas condições 

concretas para realizar o curso. [...]. Essas condições concretas a que se refere à autora para 

além dos aspectos cognitivos também abrange os aspectos materiais.  

 

Considerações finais 

 

Diante de concepções inconsistentes sobre os estudantes é muito presente no discurso 

dos docentes do ensino superior as críticas e caracterizações informais quanto ao perfil dos 

estudantes que frequentam as salas de aula universitária na atualidade. É perceptível em suas 

concepções a prevalência e o desejo de um perfil de estudantes com objetivos, atitudes e 

comportamentos dos jovens que frequentavam o ensino superior há poucas décadas atrás, pois 

é com essa imagem que eles conseguem organizar e gerir o processo pedagógico.  



A partir dessa naturalização da pedagogia do discurso, a qual é tacitamente adquirida e 

incorporada como adequada no exercício do magistério superior, no cotidiano do trabalho 

docente não são bastante efetivas no sentido de mudanças no modo de ensinar e aprender. 

Desse modo, o docente atribui ao estudante, as suas condições culturais e econômicas, toda 

responsabilidade por não conseguir corresponder às expectativas criadas de reproduzir o que 

foi transmitido, sem questionar o modo como foi ensinado. Tal questão é analisada numa 

visão simplista, sem fundamentação e questionamento, mas buscando preservar-se do mal-

estar pelo fracasso do estudante, que é, concomitantemente, fracasso também do formador. 

Consideramos, todavia, que o incômodo vivenciado pelos docentes com a presença de 

um novo público nas salas de aula pode ser algo positivo no sentido de questionar suas 

crenças no campo do processo ensino e aprendizagem, inclusive com possibilidade de 

provocar inovações. No entanto, é necessário assumir o desconhecimento por parte dos 

docentes, de modo geral, sobre quem é o estudante, o qual ele atua, diretamente, no processo 

formativo. Tal ignorância decorre não somente dos aspectos que envolve o estudante no 

contexto exterior à sala de aula, mas, também, questões específicas sobre à aquisição e 

produção do conhecimento. 

Compreendemos que, se somos nós, os docentes das licenciaturas, que atuamos na 

formação dos professores da Educação Básica, a qual influencia em suas práticas profissional, 

também precisamos rever o modo como exercemos nosso ofício, visto que a quase totalidade 

desses professores que atuam nessa etapa de ensino foram alunos dos mesmos docentes que 

tanto se criticam os professores do ensino básico, responsáveis pela trajetória escolar dos 

licenciandos atuais. Com isso, contatamos a necessidade de conhecermos as especificidades 

dos estudantes no processo de construção de conhecimento e a relação com a profissão de 

magistério de modo à contribuirmos para a formação de professores mais competentes para 

atuarem no processo educativo de crianças e jovens. Além de entendermos que nos 

aproximarmos da realidade e concepções dos estudantes pode explicar a relação que estes 

estabelecem com a formação e a profissão e, a universidade, enquanto lócus privilegiado e 

pesquisa, tem a obrigação de conhecer os discentes que frequentam suas salas de aula, de 

modo a recolher dados que possibilitem delinear o perfil desse público, construir dispositivos 

que contribuam para um acompanhamento mais sistemático e, principalmente, refletir sobre a 

formação de professores.  

Contudo, também consideramos necessário destacar que o desestímulo do licenciando 

em atuar profissionalmente no magistério não é fruto somente do trabalho do formador e do 

currículo das licenciaturas, como podemos constatar na discussão deste estudo, mas de fatores 



sociais, econômicos e políticos que em muito tornam o magistério um lugar distante para 

realização dos sonhos profissionais.   
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