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Resumo
Este estudo tem por objetivo estudar a relação entre as representações sociais do trabalho
docente e o papel escolar em professores atuantes dos anos iniciais do ensino fundamental de
escolas públicas, bem como suas relações com as práticas. Além disso, pretendemos
investigar a dimensão prática em alguns elementos do núcleo central (AMOR, DEDICAÇÃO
e COMPROMISSO) encontrados em pesquisas recentes sobre as RS de trabalho docente, uma
vez que estes apresentam sentidos e significados diferentes nos estudos, ora relacionais
ligados ao afeto, ora associados a aspectos instrucionais e profissionais, contribuindo para a
inespecificidade do papel docente. Trouxemos as contribuições da abordagem estrutural
(Abric; Guimelli; Flament) das Representações Sociais, visando a relação entre práticas e
representações e das teorias sociológicas (Parsons; Goffman), na busca de conhecimentos que
refletem ou não um papel institucional nas RS dos professores sobre seu trabalho. A pesquisa
foi dividida em três estudos. No primeiro, foi realizado um grupo focal de onde foi elaborado
um inventário de 64 práticas, que foi filtrado, chegando a uma lista final de 38 práticas. Esta
foi apresentada a 65 professores, que selecionaram as 10 práticas mais valorizadas por eles e
as 10 mais valorizadas pela escola. Por frequência bruta resultaram 21 práticas, sendo 9
práticas valorizadas pelo professor, 9 pela escola e três comuns. No estudo II, 212 professores
selecionaram, dentre as 21 práticas, as 7 mais caracterizadoras das práticas docentes. Os
resultados foram submetidos à análise de similitude. No terceiro estudo, foi aplicado a 128
sujeitos o Modelo dos Esquemas Cognitivos de Base- SCB, tendo como termos indutores os
elementos AMOR, DEDICAÇÃO e COMPROMISSO, cujas respostas foram justificadas e
analisadas com o auxílio do software ALCESTE. Os resultados apontam um caráter
normativo das RS do trabalho docente, no sentido do que se deve “fazer”, traduzindo a
obediência às injunções institucionais (escola). COMPROMISSO parece ser o “nódulo de
significado” definidor do trabalho docente para os professores atuantes dos anos iniciais,
exercendo duas funções ambivalentes na representação: a) uma função valorativa, ligada ao
elemento AMOR, com forte carga afetiva, relacionada ao valor social, baseada em dois
aspectos: na relação com o aluno como condição para a realização de um bom trabalho e na
escola como um ambiente favorecedor da aprendizagem e do desenvolvimento da criança,
parecendo ser o cerne dos valores atribuídos ao trabalho docente para este grupo; b) outra
funcional, ligada ao elemento DEDICAÇÃO, vinculada aos aspectos práticos do trabalho
docente, que de um lado remetem ao “fazer” do professor, ligados à sala de aula
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(planejamento e ensinar) e de outro, a um engajamento à profissão, no sentido de esforçar-se,
empenhar-se. Pode-se supor que o professor reage ao ataque à sua desvalorização
profissional, utilizando mecanismos de defesa como forma de superar tal desvalorização por
meio de um discurso compensatório, na tentativa de manter viva a autoimagem de bom
professor, comprometido e dedicado, como se dissesse: “Nós (professores) somos mal vistos,
no entanto, sou dedicado, tenho compromisso, sou importante.” Nosso estudo também mostra
indícios de que trabalhar na escola é uma coisa e ser professor é outra, evidenciando um
distanciamento entre a escola e o professor, uma vez que as práticas valorizadas pelo
professor são diferentes daquelas valorizadas pela escola, sendo a única permeabilidade entre
elas as práticas disciplinares.

Palavras-chave: Representações Sociais. Trabalho Docente. Papel social. Práticas
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Abstract
This study aims to study the relationship between social representations of teaching work and
the role of school teachers in the early years of elementary school public schools, as well as
their relationships with practices. In addition, we intend to investigate the practical dimension
in some elements of the central core (LOVE, DEDICATION and COMMITMENT) found in
recent research on RS of teaching work, since these have different sense and meanings in
studies, sometimes related to affection, sometimes associated to instructional and professional
aspects, contributing to the inespecificity of the teaching role. We brought the contributions of
structural
approach (Abric, Guimelli; Flament)
aiming the relationship between practices and

of
Social
representations

Representations,
and sociological

theories (Parsons, Goffman), in search of knowledge that reflect or not an institutional role in
teachers' RS on their job. The research was divided into three studies. In the first, a focal
group was developed from which an inventory of 64 practices was developed, which was
filtered, reaching a final list of 38 practices. This was presented to 65 teachers, who selected
the 10 practices most valued by them and the 10 most valued by the school. A gross rate
resulted in 21 practices, 9 practices valued by the teacher, 9 valued by the school and three in
common. In Study II, 212 teachers selected among the 21 practices, the 7 most characterizing
of teaching practices. The results were submitted to similarity analysis. In the third study, the
Base Cognitive Schemas Model-SCB was applied to 128 subjects, with the elements LOVE,
DEDICATION and COMMITMENT, whose answers were justified and analyzed with the
support of ALCESTE software. The results point to a normative character of the RS of the
teaching work, in the sense of what must be done, translating obedience to the institutional
injunctions (school). COMMITMENT seems to be the defining "nodule of meaning" for
teachers working in the initial years, exercising two ambivalent functions in the
representation: a) a value function, linked to LOVE element, with a strong affective charge,
related to the social value, based in two aspects: in the relationship with the student as a
condition for doing a good job and in school as an environment conducive to the learning and
development of the child, seeming to be the core of the values attributed to the teaching work
for this group; b) other working, linked to DEDICATION element, linked to the practical
aspects of teaching, which on the one hand refer to the "doing" of the teacher, working in the
classroom (planning and teaching) and the other, a commitment to the profession, in the sense
of striving. It can be assumed that the teacher reacts to the attack on his professional
devaluation, using defense mechanisms as a way to overcome such devaluation by means of a
compensatory discourse, in an attempt to keep alive the self-image of a good, committed and
dedicated teacher, as if to say "We (teachers) are frowned upon, however, I am dedicated, I
have a commitment, I am important." Our study also shows evidence that working in school is
one thing and being a teacher is another one, evidencing a distance between school and
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teacher, since the practices valued by the teacher are different from those valued by the
school, being the only permeability between them the disciplinary practices.
Keywords: Social representations. Teaching Work. Social Role. Practices
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Resumen
Este estudio tiene por objetivo estudiar la relación entre las representaciones sociales del
trabajo docente y el papel escolar en profesores actuantes de los años iniciales de la enseñanza
fundamental de escuelas públicas, así como sus relaciones con las prácticas. Además,
pretendemos investigar la dimensión práctica en algunos elementos del núcleo central
(AMOR, DEDICACIÓN y COMPROMISO) encontrados en investigaciones recientes sobre
las RS de trabajo docente, una vez que éstos presentan sentidos y significados diferentes en
los estudios, o relacionamientos ligados al afecto, a veces se asocia con aspectos educativos y
profesionales, lo que contribuye a la especificidad de la función docente. Trajimos las
contribuciones de enfoque estructural (Abric, Guimelli; Flament) Representaciones sociales,
con el objetivo de la relación entre las prácticas y representaciones y teorías
sociológicas (Parsons, Goffman), en busca del conocimiento que reflejan o no un papel
institucional en RS de los profesores de tu trabajo. La investigación se dividió en tres
estudios. En el primero, se realizó un grupo focal de donde se elaboró un inventario de 64
prácticas, que fue filtrado, llegando a una lista final de 38 prácticas. Esta fue presentada a 65
profesores, que seleccionaron las 10 prácticas más valoradas por ellos y las 10 más valoradas
por la escuela. Una tasa bruta dio como resultado 21 prácticas, 9 prácticas valoradas por el
maestro, la escuela y el 9 de tres común. En el ensayo II, 212 profesores seleccionados entre
las 21 prácticas, los 7 más de caracterización de las prácticas de enseñanza. Los resultados se
sometieron al análisis de similitud. En el tercer estudio, se aplicó a 128 sujetos el Modelo de
los Esquemas Cognitivos de Base-SCB, teniendo como términos inductores los elementos
AMOR, DEDICACIÓN y COMPROMISO, cuyas respuestas fueron justificadas y analizadas
con la ayuda del software ALCESTE. Los resultados apuntan un carácter normativo de las RS
del trabajo docente, en el sentido de lo que se debe "hacer", traduciendo la obediencia a las
órdenes institucionales (escuela). En dos aspectos: en la relación con el alumno como
condición para la realización de un buen trabajo y en la escuela como un ambiente
favorecedor del aprendizaje y del desarrollo del niño, pareciendo ser el núcleo de los valores
atribuidos al trabajo docente para este grupo; b) de otros tratamientos, vinculado a un
elemento DEDICACIÓN, vinculado a los aspectos prácticos de la enseñanza, que poruna
parte se refieren a "hacer" el maestro, el trabajo en el aula (planificación y la enseñanza) y el
otro, un compromiso con la profesión, en el sentido de esforzarse, empeñarse. Se puede
suponer que el profesor reacciona al ataque a su desvalorización profesional, utilizando
mecanismos de defensa como forma de superar tal desvalorización por medio de un discurso
compensatorio, en el intento de mantener viva la autoimagen de buen profesor, comprometido
y dedicado, como si dijera : "Nosotros (profesores) somos mal vistos, sin embargo, estoy
dedicado, tengo compromiso, soy importante." Nuestro estudio también muestra indicios de
que trabajar en la escuela es una cosa y ser profesor es otra, evidenciando un distanciamiento
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entre la escuela y el el profesor, una vez que las prácticas valoradas por el profesor son
diferentes de aquellas valorizadas por la escuela, siendo la única permeabilidad entre ellas las
prácticas disciplinarias.
Palabras clave: Representaciones Sociales. Trabajo Docente. Papel. Prácticas
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INTRODUÇÃO
O trabalho docente assumiu, em especial, nas últimas décadas, grande relevância no
campo da Educação, tendo sido objeto de muitos estudos em diferentes países (ESTEVE,
1995; BALL, 2002; FANFANI, 2007; NÓVOA, 1999; HARGREAVES, 2001; TARDIF,
2008), inclusive no Brasil (THERRIEN, 1997, 2000; BOING, 2002; LÜDKE; BOING, 2004;
HYPOLITO et al, 2009; OLIVEIRA, 2008).
Para Tardif e Lessard (2005), o trabalho docente tornou-se relevante para as
sociedades modernas avançadas1, constituindo-se em uma das chaves para a compreensão das
transformações atuais da organização do trabalho. Os autores justificam sua tese a partir de
quatro constatações. A primeira consiste na diminuição expressiva da categoria dos
trabalhadores produtores de bens materiais nas sociedades atuais e o crescimento do número
de trabalhadores no setor de serviços. A segunda e terceira constatações de Tardif e Lessard
(2005) tratam da importância dada ao conhecimento na sociedade de serviços e ao surgimento
de novas ocupações ligadas aos setores econômicos e sociais associados ao desenvolvimento
das tecnologias e das informações, fase conhecida como “sociedade do conhecimento”.
Cresce a demanda por profissionais, cientistas e técnicos, por possuírem o saber teórico,
técnico e prático, necessário às inovações e à gestão do crescimento cognitivo e tecnológico.
A quarta e última constatação de Tardif e Lessard (2005) reside no status crescente nas
sociedades avançadas das profissões que têm seres humanos como “objeto de trabalho” (que é
o caso da docência), ou seja, um trabalhador que desenvolva sua atividade em interação com
outro ser humano. Tais ocupações exigem trabalhadores com qualificação elevada para lidar
com a complexidade e flexibilização de situações de trabalho.
As constatações apresentadas por Tardif e Lessard (2005) apontam novas formas de
organização da produção, do trabalho, da vida econômica e, consequentemente, acabam por
levantar expectativas em relação à Escola e ao trabalho daqueles que nela atuam, em especial,
o professor. Tendo em vista tais expectativas, torna-se necessário também “reformar
professores” (BALL, 2002) e assim mudar o que significa ser professor, alterando também o
que o docente faz. Segundo Hargreaves (2001), o professor está no centro de um triângulo
onde, de um lado, encontra-se o ensino para a sociedade do conhecimento, de outro, o ensino
para além da sociedade do conhecimento e, num terceiro vértice, o ensino apesar da sociedade
do conhecimento. Ou seja, ao mesmo tempo em que o professor deve estar preparado para
1

Segundo Tardif e Lessard (2005, p. 17), a expressão “sociedades modernas avançadas” indica que ainda
estamos na fase da modernidade e não na pós-modernidade.
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ensinar no novo paradigma, seu trabalho pressupõe superar o modelo, resistindo aos seus
abusos e denunciando suas incoerências. Nesse contexto, o papel do professor tem sido foco
de teorizações e preocupações, geralmente associadas aos processos de intensificação de seu
trabalho, resultante das reformas educacionais iniciadas na década passada, que introduziram
profundas mudanças nos objetivos, funções e organização do sistema escolar, bem como nos
currículos das escolas e na formação de seus profissionais, gerando um impacto sobre o
trabalho docente.
Além disso, as transformações econômicas, políticas, sociais, tecnológicas e
culturais, características das sociedades contemporâneas, exigem que o professor aprenda a
lidar com questões como as novas configurações de estrutura familiar, a violência dos centros
urbanos, os conflitos de ordem ética, religiosa, de gênero e culturais, entre outros, o que não
está previsto nos documentos. Deste modo, a tentativa de enfrentamento dos problemas
supracitados acaba convertendo o ensino em um ofício que cada vez mais compromete a
pessoa do professor e o expõe como indivíduo (FANFANI, 2007, p. 337), sendo os acertos e
fracassos da profissão vistos como produto da performance do professor (BALL, 2002, p. 4;
FANFANI, 2007, p. 337). Tais fatores, entre outros, têm sido apontados como
desencadeadores de desprofissionalização e de fragilidade da identidade profissional
(NORONHA, 2001; PENIN, 1989), apontando indícios de uma identificação pouco clara do
papel docente, que ora remete a uma dimensão relacional, ligada ao afeto, ora associada a
elementos ligados à dimensão instrucional, gerando um impasse acerca dos elementos que
constituem as representações sociais da profissão.
Embora as últimas décadas tenham sido férteis quanto à produção de estudos sobre o
trabalho docente, reconhecendo a importância do “fator docente” (UNESCO, 2004),
entendido como o conjunto de variáveis que definem o desempenho do professor, tais como
as condições e os modelos de organização do trabalho, a formação e a carreira, estes se
direcionam, em geral, à compreensão das reformas educacionais e da nova regulação
educativa, à apreensão do contexto sócio- político e econômico que originou tais reformas,
bem como aos efeitos e impactos destas sobre o trabalho docente.
De forma geral, os estudos discutem o processo em que estão inseridas a organização
escolar e as condições de trabalho do professor, englobando desde o planejamento (SANTOS,
2006; MONFREDINI, 2006) até aspectos como o controle em contraposição à autonomia, o
trabalho coletivo e sua fragmentação, a avaliação interna e externa, os objetivos profissionais,
as questões salariais, os saberes necessários à docência, os recursos materiais, os resultados do
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trabalho desenvolvido, a formação continuada, enfim, tudo o que se refere às relações de
trabalho (MIRANDA, 2006; SILVA; FERNANDES, 2006).
Vale ressaltar que, embora tragam grande contribuição ao campo do trabalho docente,
poucos estudos da atualidade tratam do conhecimento das representações que o docente tem
sobre sua profissão, do significado que o professor dá ao seu próprio trabalho, em outras
palavras, como este sujeito vê/percebe suas próprias práticas, o seu “fazer” em sala de aula.
Além disso, poucos estudos se dedicam a relacionar a percepção do trabalho docente à função
social da escola, ao papel solicitado ao professor, enfim, aos aspectos institucionais e
organizacionais.
Dubet (1994) acrescenta que grande parte dos professores não descreve suas práticas
em termos de papeis, mas sim, em termos de experiência. Por um lado, suas práticas estão
condicionadas a um estatuto e a uma instituição (escola/sistema escolar) que impõem regras e
normas que a maior parte aceita e até defende, mas que só parcialmente definem o que o
professor faz. Por outro lado, os professores referem-se constantemente a uma interpretação
pessoal de seu “fazer” por meio da construção de um ofício apresentado como sendo uma
experiência própria, como uma construção individual. No entanto, a instituição, ou seja, a
Escola tem um “peso” muito forte para o professor, pois é o seu espaço específico de atuação
profissional. Além disso, trata-se de uma categoria profissional constituída por sujeitos
coletivos que realizam práticas sociais comuns. Seguindo o pensamento de Dubet (1994),
temos a impressão de que o professor parece negligenciar estes aspectos (institucionais)
quando fala sobre o seu “fazer”.
Assim, trazemos neste estudo a contribuição da abordagem estrutural das
Representações Sociais, desenvolvida por Abric (1976) - um desdobramento da Teoria das
Representações Sociais de Moscovici (1961/1976) - visando a relação entre práticas e
representações, uma vez que o modelo considera a representação social como um conjunto
organizado (estruturado) de crenças, que tem como condições de existência um grupo
homogêneo em relação ao objeto social representado, ou seja, a natureza entre o grupo e o
objeto e a realização das práticas sociais comuns, diretamente aferentes a este objeto.
Nosso estudo também recorre aos estudos de Guimelli (1994), que trata dos efeitos de
novas práticas sobre a representação da profissão e de Flament (1994), sobre a mudança
representacional a partir das práticas, em que descreve como a estrutura representacional
busca de diversas formas se adequar à mudança de ação no grupo, para que esta fique
conforme ao pensamento.
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Ademais, trazemos as contribuições das teorias sociológicas - Teoria da Ação Social
de Parsons (1937) e a interacionista de Goffman (1959) - trazendo à pauta as noções de papel,
valor, instituição e de socialização para que possamos colher conhecimentos que refletem ou
não um papel institucional (no caso da escola) nas representações sociais dos professores
sobre seu trabalho, já que não podemos descartar a possibilidade destes sujeitos, dependendo
da instituição em que estão inseridos, responderem a questões ativando o papel social que
aquela instituição constrói, atribuindo assim, efeitos normativos nas representações sociais
dos professores sobre o trabalho docente. Cada uma dessas teorias compreende uma
representação do sistema que não é somente uma imagem da sociedade e da sua evolução,
mas também uma teoria das ligações entre ator e sistema, um modo de explicação dos
fenômenos sociais e do pensamento social.
Ao longo de sua obra seminal, Moscovici (2012[1976]) reafirma que os indivíduos e
grupos são sujeitos que elaboram representações sociais, deixando claro que elas só existem
na interação entre indivíduo e o grupo. Na verdade, o grupo é mediador da relação entre
indivíduo e sociedade, onde o indivíduo é coletivo: de um lado são representações mentais ou
psicológicas porque estão no indivíduo, no entanto só se mantêm porque este indivíduo está
em grupo, que tem sua experiência na vida social. Deste modo, as representações são, ao
mesmo tempo, psicológicas (no sentido restrito) e sociais.
Na perspectiva da Teoria das Representações Sociais, em muitas situações sociais os
grupos realizam práticas que são definidas e controladas pelas instituições. No mundo real e
dinâmico, as representações da profissão (ou do papel) e o papel institucional podem
convergir ou divergir. Caso as práticas desenvolvidas pelos grupos sociais sejam
contraditórias às representações sociais, podem produzir efeitos de transformação ou de
defesa – do núcleo central – no interior da estrutura das representações sociais. (CAMPOS,
2003).
Segundo Parsons (2010[1937]), o sistema de ação define ao mesmo tempo o ator e o
sistema. Deste modo, as noções de instituição e de papel tornam-se fundamentais na
constituição das relações sociais, já que são elas que permitem a passagem de um plano ao
outro. Mais precisamente, as normas e os papeis são concebidos como a “institucionalização”
dos valores, que “informam” a personalidade e as motivações. Os valores e as normas,
portanto, definem as relações sociais, que são assim concebidas como papeis regulados por
normas e que remetem a valores. Este mesmo conjunto cultural e normativo é interiorizado
pelo indivíduo até sua personalidade.
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Goffman (2014[1959]) parte da perspectiva da representação teatral para explicar a
vida social institucional, principalmente no que tange às relações vivenciadas nas
organizações, que definem o papel social assumido pelo indivíduo no ambiente de trabalho. O
palco representa o ambiente organizacional, onde o ator se apresenta sob a máscara de um
personagem para personagens projetados por outros atores. A plateia constitui um terceiro
elemento desta correlação. O papel que o indivíduo desempenha é moldado de acordo com os
papeis desempenhados pelos outros presentes e, ainda, esses “outros” também constituem a
plateia.
Os papeis sociais são definidos como um conjunto de demandas e expectativas por
parte de quem os exerce e das pessoas relacionadas (GOFFMAN, 2014 [1959]). No caso do
professor, estes são formalizados pela instituição escolar por meio de documentos
regulamentadores da profissão (Estatuto, Regimento Interno, Projeto Político-pedagógico),
documentos do Ministério da Educação, das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação,
entre outros, constituindo-se nas expectativas que a instituição possui em relação ao que deve
ser feito pelo professor. Estas expectativas se concretizam em tarefas/fazeres/ações (práticas),
que são compostas por normas comportamentais e prescritivas (no sentido deste trabalho).
Estudos indicam que o professor, ou desconhece a existência destes elementos institucionais
ou não os incorpora como relevantes em seu sistema cognitivo (GILLY, 1980). Também não
há indicadores de que as escolas controlem a efetividade ou não dos papeis prescritos. No
entanto, há indicadores de que a escola como instituição acaba por controlar e valorizar outra
ordem de práticas, sobretudo as disciplinares e classificatórias (TARDIF, 2008; DUBAR,
2005; PERRENOUD, 1993).
Ao iniciar seu trabalho na escola, o professor apresenta uma ideia do que seja trabalho
docente, que é aquela centrada no processo ensino-aprendizagem, ou seja, aquilo que foi
aprendido na formação inicial. Ao longo do percurso profissional, a escola apresenta e exige
do professor tarefas, manifestadas sob a forma de acordos tácitos, flexíveis e negociáveis, que
são aprendidas no cotidiano escolar (trabalhar em equipe, por exemplo). Tais tarefas também
se manifestam sob a forma de papeis institucionais que são percebidos e integrados no sistema
cognitivo desse sujeito, que a partir daí conduzirá suas ações. A fim de evitar conflitos e para
ser bem visto pela escola e até para não perder o emprego, ele cumprirá as tarefas exigidas. À
medida que as relações progridem, ocorrerão ajustes nessas informações iniciais, o que afetará
também na projeção do papel a ser representado pelo professor. A visão do papel que o
professor possui sobre o que a escola espera dele define, portanto, suas RS acerca desse papel.
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Além disso, autores como Nóvoa (2009) e Libâneo (2012) consideram que as reformas
educacionais podem ter contribuído para o agravamento de uma escola dualista: uma
assentada no conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, com o objetivo de incluir
educacionalmente e outra, voltada para missões sociais, a escola do acolhimento, da inclusão
social, intencionando oferecer um conhecimento para a vida. Assim, segundo estes autores, há
o embate entre a escola considerada “conteudista” e a escola que prioriza a socialização e a
convivência social, também denominada por Nóvoa (2011) de “Escola Transbordante”,
sufocada por um excesso de missões assistenciais, em detrimento da função pedagógica.
Baseado nesse pensamento, o papel do professor pode se constituir em pelo menos
dois: o do professor transmissor de conteúdos (aquele que atua na “escola do conhecimento”)
e o do professor dito inclusivo (o atuante da “escola do acolhimento”/ “transbordante” ),
embora os estudos venham indicar que, ao final, o professor colabora para a internalização de
categorias sociais marcadas pela desigualdade. Neste sentido, o papel docente também pode
mostrar-se diferente, uma vez que suas práticas podem ser diferentes, de acordo com a
instituição escolar onde atua. Dependendo da escola, o papel “institucional” é o mesmo,
porém se o contexto muda, as práticas podem ser outras.
Deste modo, pode-se afirmar que há uma correlação entre as representações sociais do
trabalho docente, as práticas e o papel “institucionalizado” e é na dinâmica entre os grupos e
a instituição, em um contexto social, que uma representação social faz sentido para a
orientação das práticas (ações/condutas) e por isso é pertinente fazer o estudo desta relação.
Diante do exposto, visamos fazer o estudo da ancoragem das representações sociais
nas práticas desenvolvidas pelos professores (considerados grupos sociais) e as práticas
institucionalizadas (conjunto de práticas sociais determinadas pelas instituições, como formas
sociais já normatizadas e estratificadas) representadas pelo sistema escolar. Por meio deste
processo podemos ter a oportunidade de conhecer como o sistema sociocognitivo destes
sujeitos reage com o mundo social.
Considerando a necessidade de se avançar no entendimento da relação entre os
elementos das Representações Sociais, o papel e as práticas dos professores, uma vez que a
Teoria das Representações Sociais possui um rico instrumental teórico-metodológico a ser
explorado, temos por objetivo realizar um estudo estrutural das representações sociais do
trabalho docente, identificando a concepção deste fenômeno social e em qual sistema de
valores, normas e práticas seus elementos estão sustentados, na tentativa de entender como os
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professores percebem sua função e atuação, de modo que estes sujeitos irão guiá-las por
percepções coletivas denominadas representações sociais.
Para este fim, foram elaborados três capítulos neste estudo. O capítulo 1 é composto
por três seções: a primeira constitui-se de uma revisão bibliográfica sobre o campo do
trabalho docente no Brasil, em que são apresentadas algumas considerações de autores
contemporâneos acerca de questões como a intensificação do trabalho do professor após as
reformas educacionais da atualidade, autonomia docente, (des) profissionalização,
precarização do trabalho docente, formação e distanciamento teoria e prática.
A segunda seção, intitulada O Trabalho Docente como campo de investigação,
apresenta uma breve trajetória de estudos sobre a temática do trabalho docente, desde os
estudos psicológicos e psicopedagógicos, predominantes nas décadas de 1940 e 1950, os
estudos sociológicos (décadas de 1960 e 1970), até os estudos sobre os saberes docentes (a
partir dos anos de 1980 nos EUA e Europa e a partir de 1990 no Brasil) e os que utilizam a
Teoria das Representações Sociais como aporte teórico-metodológico.
Na terceira seção são apresentados recentes estudos sobre Representações Sociais de
Trabalho Docente e suas contribuições para o campo do trabalho docente, além de seus
resultados e considerações, com o intuito de examinar as reflexões produzidas por estes
estudos, no sentido de verificar qual a concepção de trabalho docente e o papel do professor
apresentados nas pesquisas contemporâneas.
O capítulo II apresenta a Teoria das Representações Sociais-TRS, em que são
destacados seus postulados, é contextualizada sua historicidade e seus conceitos básicos, a
partir dos estudos seminais de Serge Moscovici e seguidores, bem como a aplicação e o
subsídio da teoria no âmbito educacional e sua relevância e utilização como aporte teóricometodológico nas pesquisas sobre o trabalho docente no contexto brasileiro.
O capítulo II possui uma seção denominada O Estudo da Ancoragem na Abordagem
Estrutural- a ancoragem nas práticas, que apresenta o aporte teórico-metodológico deste
estudo, a abordagem estrutural das representações sociais, bem como a teoria do núcleo
central-TNC e sua relevância para este estudo, desenvolvida por Jean Claude Abric (1976) e o
estudo da ancoragem nas práticas.
Esta seção, por sua vez, apresenta duas subseções. A subseção 2.1.1 trata da relação
entre o papel, as representações sociais e as práticas à luz dos estudos de Parsons (1937; 1967;
1968) e de Goffman ( 1959), bem como da importância do estudo desta relação.
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A partir do capítulo III é apresentado o estudo empírico das representações sociais de
professor, papel e práticas docentes, em que são apresentados os procedimentos
metodológicos da pesquisa, sendo destacados a coleta, o tratamento e a análise dos dados.
A seção 3.1 apresenta o Estudo I, denominado Estudo das Práticas Escolares,
caracterizado como estudo exploratório, que compreendeu quatro etapas de execução, assim
discriminadas:
a) elaboração de grupo focal, sob o tema “Trabalho Docente”, com o enfoque para o
item: “O que o professor faz na escola”, tendo por intuito a distinção entre as práticas
frequentes e as valorizadas pelo professor;
b) construção de um inventário inicial de 64 práticas docentes;
c) filtragem pela técnica de juízes2, chegando a um inventário de 38 práticas docentes;
c) apresentação do inventário de 38 práticas a 65 professores atuantes dos anos iniciais
para a seleção das 10 práticas mais valorizadas pelo professor e as 10 práticas que o professor
considera mais valorizadas pela escola, resultando em um inventário final de 21 práticas
docentes, sendo 9 práticas valorizadas pelo professor (condição auto –julgamento), 9 práticas
que o professor considera valorizadas pela escola (condição julgamento pela escola) e 3
práticas comuns.
A seção 3.2 discorre sobre o Estudo II, assim intitulado: Estudo das RS das Práticas,
sua relação com as RS de trabalho docente e o papel escolar, que consistiu da aplicação de
questão do “tipo” escolha, contendo as 21 práticas docentes resultantes do instrumento
anterior, em que se solicitou aos sujeitos que selecionassem as 7 ações que mais caracterizam
as práticas docentes, com o objetivo de identificar uma possível hierarquia entre as práticas
valorizadas pelos professores, identificando os elementos que recebem destaque nas RS,
permitindo verificar as práticas que são mais próximas do objeto representado.
Os resultados foram submetidos à análise de similitude (FLAMENT, 1981), com o
objetivo de estudar as distâncias entre os elementos representacionais encontrados, neste caso,
as práticas valorizadas e hierarquizadas. Estas distâncias são apresentadas em forma de
grafos, dentre os quais a chamada “árvore máxima de similitude”, que apresenta um conjunto
de relações que mais se aproxima da organização estrutural. Suas ramificações traduzem as
distâncias e os pólos são os elementos representacionais. Os elementos próximos de muitos

2

Técnica que consiste na realização de consultas e/ou entrevistas com profissionais especialistas (experientes na
profissão, “sábios da profissão”) sobre determinado tema.
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outros elementos tendem a ser considerados centrais. Por sua vez, os elementos próximos de
poucos outros elementos tendem a ser periféricos.
A seção 3.3 apresenta o Estudo III, denominado Estudo dos Elementos do Núcleo
Central das Representações Sociais do Trabalho Docente, que consistiu em:
a) aplicação de questão sob o Modelo

dos Esquemas Cognitivos de Base-SCB

(GUIMELLI; ROUQUETTE, 1992), com o objetivo de estudar os tipos de
relações possíveis entre os elementos das RS, uma vez que a análise de similitude,
embora indique a proximidade entre os elementos, carece de informações sobre a
forma como eles se relacionam;
b) análise dos dados obtidos.
Por fim, são apresentadas as considerações acerca dos resultados encontrados na
pesquisa.
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1 O Campo do Trabalho Docente no Brasil
No contexto brasileiro, as reformas educacionais, contempladas, sobretudo na
legislação educacional em vigor, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN
(BRASIL, 1996), apresentam um reforço ao trabalho coletivo e a necessidade de participação
e envolvimento da comunidade na gestão da escola. A referida legislação incumbe os
estabelecimentos de ensino de elaborar e executar sua proposta pedagógica e ainda se articular
com as famílias e a comunidade. Para isso, o docente deve, além de cumprir suas atividades
em sala de aula, participar ativamente da construção do projeto político-pedagógico da(s)
unidade(s) escolar(es) em que atua3.
Noções de coletividade, autonomia e participação estão presentes nos documentos
destas reformas, em que é possível observar flexibilidade na gestão, nas estruturas
curriculares e nos processos de avaliação, corroborando a ideia de que há novos padrões de
organização do trabalho escolar, contribuindo para uma “redefinição” de trabalhador docente
na atualidade. (UNESCO/CEPAL, 2005). Contudo, diante da necessidade de se adaptar a
novas exigências profissionais que atuam sobre a organização escolar, o professor, muitas
vezes, não encontra a necessária adequação das condições de trabalho, tendo como
consequência maior responsabilização sobre sua formação e atuação, obrigando-o a buscar
constantemente formas de (re) qualificação.
Segundo Oliveira (2008), os novos requisitos educacionais, com o objetivo principal
de expandir a educação básica, não só provocaram uma reestruturação do trabalho docente,
inclusive sua natureza e definição, mas também têm sobrecarregado significativamente o
professor, que tem de desempenhar um grande número de funções para algumas das quais não
foi formado, o que tem contribuído para sua desprofissionalização e perda de identidade
profissional. Oliveira (2008) considera que o caráter flexível das reformas educacionais pode
trazer, por um lado, ganhos de autonomia, mas por outro, exige mais tempo de trabalho do
professor, tempo que, se não aumenta sua jornada objetivamente, acaba se traduzindo numa
intensificação de seu trabalho.
Hypólito, Vieira e Pizzi (2009) reiteram que a proposta de autonomia escolar trazida
3

Conforme Art. 13 do Título IV - Da Organização da Educação Nacional: Os docentes incumbir-se-ão de: I –
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II – elaborar e cumprir plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III – zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; V – ministrar os dias letivos e
horas–aula estabelecidos além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional; VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade. (Disponível em www.planalto.gov.br/.../L9394.htm. Acesso em 01/06/2015).
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pelas reformas, visando o fortalecimento do trabalho do professor, só existe no nível
discursivo, já que na prática, gerou um rígido controle do trabalho pedagógico, definindo o
conteúdo e a forma daquilo que o professor deve ensinar. O modelo baseado em provas para
avaliação do sistema e a proposta de um currículo padronizado são citados como exemplos e
considerados pelos autores como a própria negação da autonomia docente.
A tese da intensificação do trabalho docente tem marcado diversos debates,
influenciando discussões sobre desprofissionalização e precarização do trabalho, seja em
virtude de questões salariais, das condições de trabalho ou ainda das políticas públicas
reguladoras da participação e do papel docentes, levando o professor a assumir, muitas vezes,
o papel de executor de tarefas ao invés de gestor do seu fazer pedagógico, indo na contramão
do que propõem Tardif e Lessard (2005, p. 38):
[...] os professores são também atores que investem em seu local de trabalho, que
pensam, dão sentido e significado aos seus atos, [...] Em síntese, o trabalho docente
não consiste apenas em cumprir ou executar, mas é também a atividade de pessoas
que não podem trabalhar sem dar um sentido ao que fazem, [...]

Segundo Tardif e Lessard (2005), a precarização do trabalho do professor não é um
fenômeno recente nem restrito aos países em desenvolvimento. Os autores associam tal
processo à massificação do ensino, iniciada após a II Guerra Mundial na América do Norte e
nos países europeus. À medida que a escola foi abrindo as portas a um número maior de
alunos foram paralelamente introduzidos mecanismos burocráticos de padronização e controle
do trabalho escolar pautados em modelos de gestão e normas de execução utilizados em
empresas. Tais mecanismos, distanciados das especificidades da profissão docente,
repercutiram negativamente na qualidade do ensino, contribuindo assim para a precarização
do trabalho docente.
Alves-Mazzotti (2006) acrescenta que, no Brasil, a precarização do trabalho do
professor também não é recente, mas se acelera a partir dos anos 1970 com a expansão
desordenada do sistema público de ensino fundamental, acompanhada de sua deterioração.
Velloso (2012) ressalta que algumas questões têm contribuído significativamente para o
processo de precarização do trabalho e da profissão docente na atualidade. Além das questões
salariais, ganham destaque as políticas e ações de controle do Poder Público, materializadas
sob a forma de avaliações sistêmicas e de prescrição de competências a ser atingidas pela
escola, sua organização pedagógica e ação docente, muitas vezes sem a necessária reflexão e
debate prévios, sendo os professores alijados das instâncias do processo. O autor também
destaca as tecnologias da informação e da comunicação – as TIC, apropriadas de forma
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discutível para a formação docente, bem como para a sua prática pedagógica, uma vez que
estas têm sido utilizadas para fins de treinamento, reforçando ao docente a qualidade de
executor de tarefas, sendo relegada sua capacidade reflexiva, criativa e crítica. Por fim, o
autor aponta o distanciamento entre o docente e a academia, já que o professor, na maioria das
vezes, é situado apenas como objeto de pesquisa ou receptor passivo do resultado de
investigações acadêmicas.
Os aspectos elencados têm resultado em um conjunto de pressões sociais, externas e
internas à própria escola, contribuindo para precarizar o trabalho e a formação do professor,
repercutindo diretamente na identidade profissional docente, que está, portanto, em
movimento, e essa dinâmica de desestruturação/reestruturação pode assumir a aparência de
uma “crise das identidades profissionais” (DUBAR, 2000). Segundo o autor, cada
configuração identitária assume atualmente a forma de um misto em cujo cerne as antigas
identidades vão de encontro às novas exigências e em que as antigas lógicas que perduram
entram em conflito com as novas tentativas de racionalização econômica e social. E, por ter
passado por mudanças abruptas, o trabalho pode ter levado o profissional docente a
transformações

identitárias

delicadas,

o

que

pode

ter

contribuído

com

sua

desprofissionalização.
Isambert-Jamati (1997), citada por Lüdke e Boing (2004), utiliza o termo
"desprofissionalização” para designar o retrocesso que considera ter havido na formação dos
professores das séries iniciais do ensino primário na França. Ao analisar esse processo, a
autora aponta, entre os fatores que contribuíram para este retrocesso, a diversidade das
formações e de experiências de cada um, inclusive profissional e a multiplicidade de
instituições de formação, sacrificando o aspecto globalmente socializador. Mediano (1988) e
Schaffel (1999) corroboram a tese da autora sobre essa questão. Em estudos feitos com
professoras formadas exclusivamente pelo curso normal e por apenas um tipo de instituição
formadora (Instituto de Educação) nos anos de 1930 a 1960, estas se declaravam muito bem
preparadas e seguras para o desempenho da profissão docente.

Lüdke e Boing (2004)

acrescentam que talvez o antigo curso normal soubesse lidar com a dicotomia teoria/prática e
com o componente técnico dessa formação de forma bem sucedida, o que ainda não foi
alcançado pelos cursos de licenciatura nem mesmo os de pedagogia.
Cabe ressaltar que, atualmente no Brasil, a formação para o magistério também pode
ser feita em diferentes instituições e em diferentes em níveis de ensino: coexistem os cursos
oferecidos pelas universidades, como os de pedagogia e de licenciatura, o curso normal
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superior nos institutos superiores de educação e ainda o antigo curso normal, em nível médio.
Segundo Paiva (2006), em razão de tal diversidade, tanto os profissionais que atuam na área,
quanto os alunos dos cursos que formam professores parecem confusos, seja pelo excesso de
legislação vigente, seja pela tentativa de compreender qual modalidade se mostra capaz de
garantir a tão esperada “excelência” na formação do professor.
Segundo Bourdoncle (2000), ao longo do século XX, diversos países empreenderam
reformas educacionais que previam a elevação do nível de formação dos professores das
séries iniciais (EUA,

Canadá,

França

entre

outros),

chamado

de processo de

“universitarização da formação docente”, que se baseava no pressuposto de que o contato dos
professores com os saberes acadêmicos lhes proporcionaria aproximações mais racionais,
reflexivas e críticas com a prática pedagógica, de modo a favorecer o desenvolvimento de
competências específicas para uma atuação eficaz.
No entanto, Bourdoncle (2006) aponta alguns problemas relacionados a este processo.
Entre eles, o autor observa que, com a universitarização, os conteúdos passam a não ser mais
pautados pelas necessidades dos professorandos, e sim pelo interesse dos docentes
universitários. Os benefícios da universitarização são capitalizados pela Universidade, (que na
França dobrou o número de seus professores, sobretudo dos departamentos de Sociologia e
Filosofia), mas não pelos professores primários, que reclamam da distância entre a teoria e a
prática, ou seja, da pouca ajuda da formação universitária para a atuação cotidiana nas
escolas.
No Brasil, com o objetivo de buscar a melhoria da qualidade da formação docente,
foram implementadas, a partir da década passada, algumas ações deliberadas pelas reformas,
como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96 – LDBEN, o Plano
Nacional da Educação – PNE e a Reforma do Ensino Superior (2008), que tem por objetivo
primordial fazer com que as universidades preparem mais e melhores professores para o
Ensino Fundamental. Contudo, conforme os estudos de Gatti e Nunes (2008), o currículo dos
cursos de formação de professores, atualmente, tem por características: a fragmentação; o
desequilíbrio entre teoria e prática (mesmo entre as disciplinas de formação específica, em
favor dos tratamentos mais teóricos, de fundamentos e de contextualização); não apresenta “o
quê” e “como” ensinar” e nem prepara para a realidade escolar.
Mancebo (2007) acrescenta que, estudos direcionados à perspectiva da formação
docente, têm postulado uma formação que não se limite ao campo do empirismo, mas uma
formação voltada também para a pesquisa e a reflexão sobre o próprio trabalho. Em síntese,
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os estudos questionam o empobrecimento da noção de conhecimento (MORAES, 2003), a
excessiva valorização da epistemologia da prática (DUARTE, 2001), o enaltecimento das
competências na formação docente (SHIROMA; EVANGELISTA, 2004), entre outros.
Sarti (2012) ressalta que o tipo de formação que tem sido oferecida ao professor
consiste em uma universitarização aligeirada, indireta e incompleta, não lhe fornecendo
subsídios para mudar sua atuação no triângulo do conhecimento proposto por Nóvoa (1999),
que se baseia na inter-relação de três tipos de saberes, vinculados de diferentes maneiras na
produção da profissão docente: o saber da experiência (produzido pelos professores), os
saberes pedagógicos (produzidos pelos especialistas em ciências da Educação) e os
disciplinares (produzidos por especialistas das diferentes disciplinas do conhecimento).
Nóvoa (1999) compara os três tipos de saberes a vértices de um triângulo, onde a
universidade parece privilegiar as ligações entre dois vértices: os dos saberes do tipo
científico (os pedagógicos e os disciplinares) e relegar os saberes produzidos pelos
professores (os experienciais).
Sarti e Bueno (1997) confirmam tal constatação. Em pesquisa realizada com futuros
professores, as autoras observam que a expectativa é de que a formação lhes forneça os
métodos e técnicas que compõem os saberes profissionais do professor, o que, entretanto, não
ocorre. As autoras acrescentam que a frustração por não encontrarem um corpo sólido e
estruturado de saberes profissionais parece resultar em desmotivação com relação ao curso e à
própria profissão para a qual estão sendo formados. Observa-se, portanto, que segundo a ótica
desses professores, a formação pouco leva em conta as práticas docentes, o trabalho real dos
professores do dia-a-dia, em sua diversidade e ambiente concretos. Em vista disso, os
profissionais, quando se deparam com realidades diferentes das suas, não se sentem
preparados para enfrentá-las, pois não conseguem estabelecer relação entre os saberes
adquiridos na formação e aqueles necessários à resolução de problemas advindos das
situações cotidianas de trabalho. Muitos, então, acabam desqualificando a formação recebida
e enfatizam a ausência da relação entre teoria e prática, declarando, muitas vezes, ser a
experiência profissional suficiente no seu fazer pedagógico.
Os estudos de Alves-Mazzotti (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) também indicam
que os professores investigados consideram os conteúdos dos cursos de formação
excessivamente teóricos e distanciados do seu cotidiano, o que leva muitos deles a minimizar
a contribuição destes para o desempenho de suas atividades pedagógicas, apontando a prática
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como a principal orientadora dessas atividades. Segundo a autora, os professores mostram-se
inseguros diante da pouca utilidade dos conhecimentos oferecidos pela formação, sentem-se
responsabilizados pelo baixo desempenho da educação brasileira e sobrecarregados pelas
crescentes demandas decorrentes das políticas públicas. Assim, especialmente os professores
dos anos iniciais, buscam fugir à desvalorização e ao desamparo, supervalorizando a vocação
e a afetividade no desempenho da docência, elementos naturalizados como o cerne da
docência, em detrimento à competência técnico-profissional que também se julga necessária à
docência, contribuindo assim para sua desprofissionalização.
Penin (1989) compara os discursos de professoras dos anos iniciais de escolas públicas
e observa que naquelas que continham uma clientela mais pobre, as intervenções apontadas
pelas professoras eram de cunho afetivo-moral, sendo a pobreza associada à falta de carinho e
à marginalidade. Já nas escolas melhor situadas financeiramente, as medidas sugeridas eram
de cunho técnico-instrumental. Deste modo, além de oferecer uma “educação compensatória”
para “remediar” a má formação profissional recebida, as professoras buscavam oferecê-la na
tentativa de suprir as necessidades das crianças (multi) carentes, inclusive de afeto.
A perda de centralidade do ensino em decorrência da precarização da formação é
também apontada por Noronha (2001), que considera o descompasso entre formação e as
exigências da atualidade como desencadeadores de um sentimento de desprofissionalização e
de fragilidade da identidade profissional, apontando indícios de que não há uma identificação
clara do papel docente, levando os professores à constatação de que ensinar às vezes não é o
mais importante, sendo suficiente “dar amor”. A afetividade passa a ser mais do que um
componente do trabalho docente, ocupando lugar central, em detrimento da função de
“ensinar”, atributo primordial à docência e que se supunha estar consolidado no imaginário
social.
Lopes, Macedo e Tura (2012) também apontam as representações que se articulam em
torno da dimensão “profissional” do trabalho docente, envolvendo aspectos dessa atividade,
como responsabilidade social da profissão e compromisso com a mudança social, elementos
também presentes nos discursos investigados em estudantes de Pedagogia, constituindo-se,
para os autores, em um antagonismo à representação vocacional do professor, antes associado
à ideia de missão/sacerdócio.
Já os estudos de Pardal et al (2009) revelam dois sentidos atribuídos às representações
da docência por alunos de Licenciaturas, julgados complementares pelos autores: um que
enfatiza a “dimensão” instrucional/profissional do ensino (considerada dominante) e outro
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que destaca as relações humanas. No 1º caso, há a valorização do trabalho como uma
atividade de ensino e no 2º, a associação de professor a afeto e amizade. Placco et al (2009)
concordam que são formas contraditórias de representar a docência, porém constitutivas da
identidade profissional, uma vez que os sujeitos revelam representações atribuídas (pelas
instituições) na construção da imagem sobre a profissão: o ensinar. No entanto, esta noção
vem carregada de outras representações e imagens que lhe conferem, muitas vezes, o caráter
de impossível, de não realizável, a não ser que se torne missão/sacerdócio.
Neste sentido, a docência, por ser uma profissão não muito bem definida tecnicamente,
tem configurado um “ofício sem saberes” (GAUTHIER et al, 1998). Na verdade, os
professores realizam um tipo de serviço em que não há condições de um controle sobre o que
é executado e de quem o executa (apesar dos novos requisitos educacionais da atualidade).
Tampouco há um manual a ser seguido para exercer a profissão.
Dubet (1994) afirma que grande parte dos professores descreve suas práticas não em
termos de papeis, mas em termos de experiência. Por um lado, eles estão presos num estatuto
que impõe regras e normas que a maior parte aceita e até defende, mas que só parcialmente
definem o que o professor faz. Por outro lado, os professores referem-se constantemente a
uma interpretação pessoal da sua função por meio da construção de um ofício apresentado
como sendo uma experiência própria, como uma construção individual, adquirida ao longo do
percurso profissional.
Segundo Perrenoud (1993), o professor, em sua prática pedagógica, age na urgência e
decide na incerteza, ou seja, intencionalidade e imprevisibilidade são componentes da prática
docente. Se o planejamento pedagógico do professor não lhe garante a certeza de realização
de sua intencionalidade, este virá marcado por escolhas que envolvem muitas variáveis, desde
pressões externas oriundas do sistema escolar até por suas experiências profissionais.
Perrenoud (1993) compara as atividades do professor à de um bricoleur, que se define pelas
ações artesanais mescladas pela experiência adquirida ao longo dos anos e pelas inspirações
do momento:
O bricoleur não se define pelo seu produto, mas sim pelo modo de produção:
trabalhar com os meios disponíveis, reutilizar textos, situações, materiais. Os
professores que não estão satisfeitos com os meios de ensino e com o tipo de
trabalho escolar que lhe impõem, levam uma parte de seu tempo a procurar (nos
jornais, no rádio, nos documentários, na vida) histórias, textos, imagens,
informações, objetos que podem ou permitir a realização imediata de um projeto, ou
serem guardados por se achar que um dia serão úteis (PERRENOUD, 1993, p. 49)
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O trabalho docente é considerado, portanto, um modo de agir e de fazer, é “ir
fazendo”, ou seja, é a experiência que vai constituindo profissionalmente o professor,
consistindo, portanto, em uma das dificuldades a serem enfrentadas quando se procura
entender o magistério como profissão. Segundo Nóvoa (1995), os professores, como grupo
profissional, possuem uma história específica. Embora o processo de estatização tenha levado
ao rompimento do modelo vocacional de professor, sendo um passo rumo à
profissionalização, este não foi capaz de levar adiante a construção de uma codificação
deontológica4 da profissão, como nas profissões liberais atuais. Segundo o autor, o magistério
estaria no máximo, em processo de profissionalização.
Lüdke (1988) e Bourdoncle (1991) também questionam a docência, enquanto
profissão, em razão da inespecificidade na formação dos professores, apontando o fato de
profissionais de outras áreas também poderem exercer o magistério, não havendo assim uma
identidade profissional. Para Lüdke e Boing (2004), outros fatores concorrem para as
fragilidades da “profissão” docente. Um deles consiste no fato de ser um grupo cuja função
não parece tão específica aos olhos da sociedade, em especial no caso dos professores dos
anos iniciais (em que parece que qualquer um pode exercê-la). Boing (2002) já afirmava que
que não se pode falar de profissão docente sem se referir ao estabelecimento de ensino, já que
a escola é praticamente o único espaço onde o professor é considerado profissional ou onde
dele se exige, pelo menos, um comportamento profissional. Deste modo, fora do espaço
escolar qualquer outro profissional pode exercer a docência, com diferentes qualificações e
até sem nenhuma especificamente, como as pessoas que dão aulas particulares (por exemplo,
as chamadas “explicadoras”, no caso dos anos iniciais do ensino fundamental).
Outra questão a ser destacada é que, apesar de ser um grupo profissional numeroso e
com forte representação associativa, o corpo docente não possui um código de ética próprio; o
que os professores partilham é uma ética tácita, expressa na sua conduta performativa, que
advém da sua vivência, mas que não se encontra num registro sistematizado, que se baseia em
pressupostos difusos que circulam entre os professores, mais ou menos negociados com a
classe e que são encontrados em documentos reguladores da profissão, como os estatutos de
carreira ou ainda num habitus profissional estabelecido em cada unidade escolar.
Sobre essa questão, Contreras (2002, p.57) afirma que, no caso do magistério, ainda há
4

Santos (2007, p. 40) esclarece a diferença entre estatuto de carreira e código deontológico da profissão. O
primeiro estabelece uma relação contratual e representa a perspectiva e o interesse da entidade patronal, já o
segundo contribui para a identificação da classe e do seu ideal profissional. Segundo o autor, estes dois direitos
não se podem substituir, mas devem complementar-se.
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de se considerar o conceito de semiprofissão, afinal, aos professores “faltam autonomia com
relação ao estado que fixa sua prática, carentes de um conhecimento próprio especializado e
sem uma organização exclusiva que regule o acesso e o código profissional”. Segundo
Velloso (2012), estas questões potencializam um processo de esvaziamento do trabalho e, por
extensão, da profissão docente, instaurando-se assim um avanço da precarização de trabalho e
da formação docente, que vêm progressivamente sendo subtraídos da dimensão críticoreflexiva da docência.
Enfim, o breve panorama apresentado consiste em alguns desafios que colocam em
xeque o papel do professor e da escola, bem como colocam em debate a urgência de uma
formação que capacite o professor a lidar de modo eficaz com as novas demandas trazidas
pela contemporaneidade.

1.1 O Trabalho Docente como Campo de Investigação
O trabalho docente como campo de estudo e investigação na atualidade pode ser
observado não só na proposição de temas para pesquisas nos programas de pós-graduação
como também nas iniciativas de criação de grupos e redes de pesquisadores organizados para
este fim (Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente-REDESTRADO,
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – Anped, Fundação Carlos
Chagas-FCC, entre outros), contribuindo assim para o desenvolvimento e a qualificação do
debate político e das pesquisas acadêmicas sobre o trabalho do professor.
Os estudos contemporâneos sobre o trabalho docente têm apresentado um
crescimento substancial, apresentando uma fecundidade não somente quantitativa, mas
também

qualitativa,

utilizando

aportes

teórico-metodológicos

variados,

como

o

Construtivismo e o Socioconstrutivismo, a Etnometodologia, a Sociologia das Profissões, a
Ergonomia, a Psicologia Social, a Psicologia Sócio-histórica, a Teoria das Representações
Sociais, entre outros. Neste sentido, pode-se afirmar que esse campo de pesquisa tornou-se
um objeto de investigação multi e transdisciplinar.
Contudo, segundo Tardif (2001), a gênese do campo de pesquisa do trabalho
docente é recente. Durante as décadas do pós-guerra (1940-1950), bem como nos anos
anteriores, as pesquisas sobre o ensino e sobre o professor pouco se desenvolveram. Até a
década de 1980 são percebidas duas fases nos estudos educacionais: uma em que predominam
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os enfoques psicológicos e psicopedagógicos (décadas de 1940 e 1950) e outra sociológica
(décadas de 1960 e 1970). Em ambas o trabalho docente aparece de forma secundária. A
primeira é centrada na aprendizagem do aluno, sendo o professor visto apenas como mais uma
variável a influenciar a aprendizagem. Nos países anglo-saxônicos, as pesquisas são
influenciadas pelo behaviorismo e pela preocupação em definir o “efeito docente”, ou seja, a
eficácia do comportamento do professor na aprendizagem do aluno.
As pesquisas são geradas em torno de uma lógica de processo-produto (processproduct, teaching effectiveness ou teacher behavior research), onde o professor quase nunca é
estudado, exceto em casos onde o comportamento do professor está relacionado à eficácia da
aprendizagem. O professor é visto apenas como um gestor de comportamentos, que deve
organizar, da melhor forma possível, os processos de ensino. Não são considerados outros
aspectos que não sejam aqueles relacionados aos conteúdos e aos procedimentos de ensino.
Nas décadas de 1960 e 1970, os estudos são voltados para questões mais amplas de
projetos de sociedade, mas com a manutenção do tipo processo-produto. Tais décadas são
marcadas por grandes denúncias do papel reprodutivista do professor em relação às
desigualdades sociais. Nesta fase o enfoque recai sobre o sistema educacional. É então
proporcionada uma nova fase de pesquisas em que o professor passa a ser objeto central de
vários estudos.
Entretanto, a questão do trabalho docente começa a ser discutida com maior ênfase
no meio educacional brasileiro no final dos anos 1970 (MARTINEZ, 2008; OLIVEIRA,
2003; MANCEBO, 2007). Aliás, as décadas de 1970 e 80, no Brasil, são caracterizadas por
um momento de politização da discussão acerca do trabalho docente, ao incorporar a
necessidade de repensar a natureza do trabalho do professor, além das formas de organização
e de gestão da escola pública. Até então, a questão da aplicabilidade da teoria da mais-valia
nas escolas, do trabalho escolar improdutivo, as análises da autonomia e/ou da alienação do
docente são os alvos preferidos das pesquisas. (OLIVEIRA, 2003).
No final da década de 1980, o foco dos estudos sobre o trabalho docente recai sobre
as questões culturais, étnicas e de gênero, além da discussão sobre a subjetividade
(OLIVEIRA, 2003). Primeiro, em razão das reformas educacionais já iniciadas nos anos
1980 que enfatizavam, dentre outros aspectos, a necessidade de um novo perfil de professor,
com habilidades e competências que atendessem aos objetivos requeridos pelo mercado de
trabalho. Em segundo lugar, devido à produção de um grande número de pesquisas pósmodernas e multiculturalistas na educação, que destacavam o cotidiano da escola e os sujeitos
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envolvidos no processo educacional. (HYPÓLITO, 1994; OLIVEIRA, 2003).
Ainda durante a década de 1980, o trabalho docente passa a ser articulado a
movimentos que impulsionaram tanto reformas na formação do professor de ensino básico
quanto a investigações sobre a profissionalização e a formação docentes (HOLMES GROUP,
1986; CARNEGIE FORUM, 1986). Neste período o desenvolvimento das competências
passa a ser fundamental na formação, abrindo espaço para uma nova abordagem, a da
racionalidade prática. Deste modo, estudos sobre os saberes docentes ganham destaque em
vários países e a ênfase dada ao tema proporciona discussões sobre sua relação com a
identidade profissional docente e muitas pesquisas sobre esta temática são marcadas por
enfoques que valorizam os saberes da prática, apresentando a concepção do trabalho docente
como uma atividade reflexiva. Esse modelo considera o professor como um “prático
reflexivo”, ou seja, alguém capaz de agir e decidir a partir da avaliação dos problemas
decorrentes da sala de aula.
Estudos que consideram tal abordagem valorizam a história individual e profissional
do professor, bem como a compreensão da pluralidade do conhecimento pela prática
(SHULMAN, 1986; MARTIN, 1992; GAUTHIER et al, 1998; TARDIF, 2008 entre outros).
Trabalhos a respeito dessa concepção começam a ser desenvolvidos, sobretudo na América do
Norte e introduzidos no Brasil a partir dos anos 1990, impulsionando reformas como a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, as políticas criadoras do Fundo Nacional
de Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF (atual FUNDEB), além dos
Programas de Avaliação dos Sistemas de Ensino (Educação Básica e Ensino Superior), os
Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta de Formação (em Nível Superior) dos
Profissionais da Educação Básica.
Borges (2001) considera a síntese de pesquisa elaborada por Shulman (1986; 1987)
uma das mais importantes para o estudo dos saberes docentes e ao mesmo tempo, o trabalho
de maior repercussão, uma vez que serviu como referência para as reformas educacionais
americanas na década de 1990, influenciando não somente o meio acadêmico mas também as
políticas educacionais. Shulman (1986) dedica-se à investigação do knowledge base da
docência, ou seja, da base de conhecimentos capazes de orientar a atividade docente e que
possibilitariam ao professor ensinar com eficiência. O knowledge base é dividido em sete
categorias: 1) conhecimento do conteúdo da matéria, constituído tanto pelos fatos e conceitos
da matéria ensinada quanto pela compreensão dos seus processos de produção, representação
e validação; 2) conhecimento pedagógico da matéria, que corresponde aos modos de formular
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e apresentar o conteúdo de forma a torná-lo compreensível ao aluno; 3) conhecimento
curricular, correspondente ao grupo de programas desenvolvidos que articulam o ensino de
assuntos e tópicos específicos em diferentes níveis; 4) conhecimento dos alunos e da
aprendizagem; 5) conhecimento dos conteúdos educativos, que abrange desde o
funcionamento do grupo ou da aula, a gestão e financiamento dos distritos escolares, até o
caráter das comunidades e culturas; 6) conhecimento didático do conteúdo, destinado a esse
especial amálgama entre matéria e pedagogia, que constitui uma esfera exclusiva dos
professores, sua própria forma particular de compreensão profissional e 7) conhecimento dos
objetivos, as finalidades e os valores educativos e de seus fundamentos filosóficos e históricos
(SHULMAN, 2005, p. 11). Segundo o autor, as pesquisas didáticas até a década de 1980
tinham prestado pouca atenção a aspectos relacionados às metodologias, ou seja, ao “como
ensinar” e às dificuldades do ensino de cada disciplina ou áreas que compõem o currículo
escolar. Assim, a maior parte de suas discussões posteriores versou em torno do
“conhecimento didático do conteúdo”.
Outra síntese de pesquisa descrita por Borges (2001) é a de Martin (1992), que
analisa a pluralidade metodológica das pesquisas norte-americanas sobre os saberes docentes,
propondo um reagrupamento dos estudos segundo a natureza desses saberes. Baseando-se
nestes critérios, o autor identifica quatro abordagens: 1) psico-cognitiva, centrada no
repertório de conhecimentos dos professores, suas rotinas e ações vivenciadas em sala de aula,
complexificadas a partir da experiência; 2) subjetiva-interpretativa, relacionada às dimensões
fenomenológica e interacionista-simbólica dos saberes docentes, centrando-se nas relações
subjetivas que eles mantêm com a sua prática; 3) curricular, que investiga a transposição
didática dos saberes, ou seja, como os conhecimentos ligados aos conteúdos disciplinares são
aplicados na sala de aula e 4) profissional, que emerge a partir da prática profissional.
Borges (2001) também cita a relevância do trabalho de Gauthier et al (1998) para o
estudo dos saberes docentes. Seu trabalho considera que a atividade docente exercida sem
desvendar os saberes que lhe são inerentes representa um “ofício sem saberes”. Segundo os
autores, os saberes que se propõem a orientar a atividade docente, mas que estão distantes da
realidade da sala de aula por não considerar as condições reais do exercício da função docente
constituem-se como “saberes sem ofício”. Gauthier et al (1998) propõem então, uma teoria
geral para a pedagogia, que deve considerar a atividade docente como proprietária de um
conjunto de conhecimentos próprios por tratar-se de um “ofício feito de saberes”. Segundo os
autores, seis saberes devem ser mobilizados pelo professor para o exercício da docência: 1)
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saber disciplinar, referente ao conhecimento do conteúdo a ser ensinado; 2) saber curricular,
referente à transformação dos saberes produzidos pela ciência num corpus a ser ensinado nos
programas escolares; 3) saber das ciências da educação, relacionado ao conjunto de
conhecimentos profissionais adquiridos que não estão diretamente vinculados à ação de
ensinar; 4) saber da tradição pedagógica, relativo ao “saber dar aula” que e tem antes da
formação docente, adaptado e modificado mais tarde pelo saber experiencial e,
principalmente, validado ou não pelo saber da ação pedagógica; 5) saber experiencial,
referente aos julgamentos próprios, elaborados pelo professor, com base na sua experiência,
transformando-se ao longo do tempo em uma espécie de jurisprudência e 6) saber da ação
pedagógica, que é o saber experiencial do professor após ser testado e validado por meio das
pesquisas em sala de aula. Segundo Puentes, Aquino e Neto (2009), a contribuição mais
importante de Gauthier et al (1998) está precisamente no desenvolvimento do campo teórico
do saber da ação pedagógica. No entanto, ao mesmo tempo em que é considerado o mais
necessário à profissionalização do ensino, é o menos desenvolvido no reservatório de saberes
do professor.
Tardif (2008, p. 36) entende os saberes profissionais do professor como temporais,
plurais, heterogêneos, personalizados e que carregam marcas do ser humano. São aqueles
formados “pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação
profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais (...)”. Em todos estes
saberes há uma cultura de aproximação da teoria com a prática. Os saberes oriundos da
formação profissional são aqueles obtidos nas instituições de formação. Na formação
profissional inicial sempre há uma preocupação com os estágios, que não são uma prática
real, mas devem ser capazes de mobilizar saberes pedagógicos já sistematizados a partir de
representações da prática educativa. Ao mesmo tempo, os saberes docentes correspondem às
disciplinas, embora não se confundam com os conhecimentos científicos de cada área. Uma
coisa é o conhecimento matemático enquanto ciência, outra é saber ensinar matemática. Os
saberes disciplinares vão constituindo-se em saberes curriculares quando inseridos na
proposta pedagógica da escola. O professor vai aprendendo, com o exercício do magistério, a
dialogar com a instituição onde atua, seu projeto pedagógico, suas práticas explicitas ou
tácitas, seus objetivos, conteúdos e métodos. Enfim, os saberes experienciais ou práticos,
correspondentes a um “saber fazer” e a um “saber ser”, que são aqueles adquiridos no
exercício da prática profissional.
Seguindo a tendência da produção internacional sobre os saberes docentes,
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pesquisas brasileiras sobre a identidade e a profissionalização docente ganham impulso e
começam a aparecer na literatura, visando identificar os diferentes saberes existentes na
prática docente.

As pesquisas buscam dar voz ao professor, a partir de um olhar que

privilegia o papel docente, recorrendo-se à análise de trajetórias e histórias de vida, ao gênero
etc. (NÓVOA, 1992, CARVALHO, 1996, DIAS-da-SILVA, 1998). Em suma, são
evidenciadas pesquisas que objetivam conhecer o trabalho docente sob uma ótica mais ampla
do que o modelo marxista e o da racionalidade técnica. Além disso, estudos sobre os saberes
da experiência também são desenvolvidos na década de 1990, com o objetivo de compreender
como esses saberes são transformados, passando a integrar a identidade docente. (PIMENTA,
1992; THERRIEN, 1997, 2000)
Além de defender o trabalho docente como uma atividade regida por uma
racionalidade prática apoiada em valores, teorias e experiências, alguns autores entendem a
docência como um trabalho interativo, em que há a relação entre o trabalhador e seu objeto de
trabalho, propondo assim, uma abordagem de investigação sobre o trabalho docente sob o
ponto de vista da ergonomia da atividade (THERRIEN, 1997, 2000; THERRIEN; LOIOLA,
2001). Therrien (1997) afirma que, ao articular diferentes saberes, o docente não apenas os
transmite, mas também os adéqua. Isto significa que suas ações são fruto de julgamentos,
reflexões e decisões que dão sentido às suas intervenções. Esse conjunto de saberes
produzidos na práxis docente, permitindo-lhe compreender e orientar sua profissão no
cotidiano da escola, pode ser abordado como saber da experiência e observado sob o prisma
do saber da prática. Esta, por sua vez, pode ser vista como um processo de aprendizagem por
meio do qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão. A experiência,
portanto, provoca um efeito de retomada crítica dos saberes adquiridos antes ou fora da
prática profissional (THERRIEN; LOIOLA, 2001).
Além disso, Therrien (2000) entende a docência como uma profissão situada e
relacionada ao mundo vivido e, de acordo com Tardif (2002), caracterizada como trabalho de
humano com o humano e para o humano. A docência é, portanto, entendida como um trabalho
refletido, interativo, em que há a relação entre o trabalhador e seu objeto de trabalho. Por essa
razão, o autor dá ênfase aos saberes de experiência produzidos em situações reais de trabalho
e utiliza como suporte metodológico em algumas de suas pesquisas princípios da ergonomia
da atividade (THERRIEN; LOIOLA 2001).
A noção de ergonomia se refere à análise do trabalho objetivando descrever e explicar
a atividade humana em contexto concreto de ação, ou seja, situada em seu próprio terreno.
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Vista em relação ao trabalho docente, Therrien e Loiola (2001, p. 154) afirmam que “a
ergonomia, aplicada aos estudos no campo da educação, interessa-se pela investigação da
dinâmica que considera o sujeito, a atividade e o contexto como um todo”. O trabalho docente
é concebido como prática situada, contextualizada e fruto da multiplicidade de saberes
oriundos da formação, das disciplinas, do currículo, da experiência, da prática social. Therrien
(2000; 2001) afirma que o saber docente está sempre ligado a uma situação de trabalho com
os outros (alunos, colegas, pais), ancorado numa tarefa complexa (ensinar), situado num
espaço de trabalho (a sala de aula) e enraizado numa instituição e numa sociedade. O saber do
professor se estabelece, então, na dinâmica entre o que ele é, sua personalidade e experiência
e o que ele faz, considerando as condições concretas em que realiza seu trabalho.
Além disso, a busca por um “olhar psicossocial” no campo da educação tem feito
multiplicar, em um período recente, estudos acerca da representação social do trabalho
docente, produzindo um grande volume de informações (SOUSA; PARDAL; VILLAS
BÔAS, 2006; 2009; 2011; ALVES-MAZZOTTI, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 entre
outros). A aplicação da Teoria das Representações Sociais se expande rapidamente no campo
das ciências humanas, em especial, no campo educacional, uma vez que é apresentada como
capaz de ajudar a pensar, a compreender e a tentar modificar as práticas educativas e a relação
entre sujeitos coletivos (os grupos sociais) e a escola. Falaremos sobre a relevância da teoria e
sua aplicação mais adiante.
Em suma, a expressão “professor reflexivo”, ou seja, a percepção do professor sobre
suas próprias práticas assumiu grande destaque no meio educacional desde a década passada
como uma alternativa viável de superar os desafios de ser professor na atualidade. No entanto,
estudos sobre o trabalho docente, em geral, defendem que o processo de reflexão do professor
sobre sua prática não deve ser considerado como algo descolado do seu contexto. Essa
reflexão vai necessariamente englobar as experiências práticas, os afetos, os interesses sociais
e políticos do professor, o que significa dizer que o “fazer” docente resultante desse processo
vai ser marcado pelos seus valores e crenças, resultantes da interação do indivíduo com os
diferentes espaços sociais dos quais faz parte. (ALMEIDA, 2001; TARDIF, 2008).
Contudo, alguns autores têm apontado suas preocupações quanto ao surgimento de
um novo “campo” de conhecimento: o da epistemologia da prática, ou seja, o
desenvolvimento de um possível “praticismo” decorrente do protagonismo do professor na
construção de seu saber docente; de um possível “individualismo” do professor, fruto de uma
reflexão sobre si próprio e não sobre suas práticas pedagógicas e ainda de certo

42

“autoritarismo”, se a reflexão for considerada suficiente para a resolução dos problemas da
prática docente. (ARCE, 2001; PIMENTA, 2002; LIBANEO, 2002)
1.1.1 Estudos Sobre as Representações Sociais do Trabalho Docente
Diante da multiplicação de trabalhos que relacionam a TRS e o trabalho docente, em
um período recente, produzindo um grande volume de informações, é pertinente, pois,
examinar as reflexões produzidas por estes estudos, no sentido de verificar a concepção de
trabalho docente, bem como o papel do professor encontrados pelas pesquisas
contemporâneas. Assim, buscamos examinar os resultados de alguns estudos, que têm como
“objeto de representação”: trabalho docente, prática docente, atividade docente, profissão
docente e professor/“ser professor”5, publicados em periódicos nacionais e/ou apresentados
em Anais de Congressos e Seminários de Educação e apresentados sob a forma de artigos
e/ou capítulos de livros.
O estudo de Cândido e Batista (2008) investiga as representações sociais de 789
professores atuantes do ensino médio sobre suas atividades docentes. Foi utilizada como
aporte metodológico a abordagem estrutural. Para a coleta de dados se fez uso da técnica de
associação livre de palavras, que foram processadas pelo software EVOC. Categorias foram
elaboradas com base no relatório emitido pelo subprograma AIDECAT, que oferece lista de
sugestões para nomear blocos de palavras. Os vocábulos foram classificados pelo método de
juízes. Não foi descrito no artigo como foram feitas as análises dos dados obtidos.
Como resultado, as RS dos professores parecem se ancorar em suas características
pessoais, dentre as quais estão dedicação, paciência e compromisso, como basilares ao fazer
cotidiano, ainda que tenham revelado a existência de empecilhos para a concretização dessas
atividades. Cabe ressaltar que o material encontrado no artigo não foi suficiente para se
compreender a concepção de trabalho docente encontrada pelas autoras, uma vez que teríamos
um melhor entendimento sobre os resultados se fossem identificados e descritos, mesmo que
brevemente, o tratamento e a análise dos dados utilizados no estudo.
Em estudo com emprego de método qualitativo, com 11 professores formadores de
Curso de Pedagogia, Donato e Ens (2009), utilizam questionário e entrevista semi-estruturada
para investigar o “ser professor”. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo e ao
5

Vale ressaltar que nosso estudo não tem como enfoque a dimensão identitária do trabalho docente, ou seja,
como é ser professor ou como o professor se vê como profissional, mas sim, como este vê o seu trabalho, qual o
significado do fenômeno social “trabalho docente” para este ator social e sua relação com as práticas. Deste
modo, não foram selecionadas pesquisas cujos temas são voltados para a investigação das Representações
Sociais de identidade docente.
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software ATLAS-ti, sendo utilizados conjuntamente e triangulados. No artigo não há
informação de como foi feita a triangulação dos dados.
As respostas obtidas nas entrevistas foram inicialmente alocadas em um agrupamento
genérico: 1) questões referentes à formação contínua, estar em constante atualização; 2)
questões envolvendo a função da escola perante à sociedade: o papel do professor; 3) questões
ligadas ao sentimento relacionado à profissão: satisfação por ensinar e insatisfação quanto à
desvalorização da profissão; 4) questões relacionadas ao conhecimento, ensinar e aprender
simultaneamente, articulando conteúdos e processos pedagógicos.
Diante desses agrupamentos, chegou-se às seguintes categorias: a) as relações no
âmbito do conhecimento: o saber; b) as relações no âmbito da própria função docente na
relação com o fazer; c) as relações no âmbito das questões ligadas ao ser e o sentir.
Como resultados, verifica-se uma frequente preocupação com a formação integral do
aluno, que vão além das questões de conhecimento. Neste sentido, o saber (conhecimento) e o
fazer (método) constituem-se como ferramentas fundamentais para a concretização do sentido
de “ser professor”, enfatizando amor à profissão, porém manifestando consciência das
dificuldades e obstáculos que envolvem a profissão. Assim, os elementos “amor” e
“dedicação” parecem estar relacionados ao ofício, à atividade de ensinar, gostar de ensinar
(fazer) e do que ensina (saber), sabendo que será produzido um novo conhecimento para seus
alunos. Vale ressaltar que o “fazer” docente, no qual se refere o estudo em questão, não está
associado às práticas (ações) do professor, e sim ao método, às estratégias de ensino
utilizadas, ao domínio (“manejo”), ao modo de ensinar. Em outras palavras, este “fazer” não é
relacionado ao que o professor “faz”, e sim, ao “como” ele faz.
O estudo de Maia (2009) toma como ponto de partida três pesquisas realizadas por
Alves-Mazzotti et al (2004, 2006, 2008), que focalizam as relações estabelecidas entre as
condições subjetivas e objetivas do trabalho docente (BASSO, 1998), investigando as RS de
professores atuantes da rede pública de ensino do município do Rio de Janeiro-RJ. Os
resultados encontraram evidências expressivas relacionadas à precarização do trabalho
docente, à desprofissionalização e à proletarização do professor, como o desafio de ser
professor hoje, a tarefa árdua e desgastante executada, a luta diária que requer empenho e
dedicação para não desistir, as inúmeras responsabilidades assumidas, a falta de apoio da
família, da escola e do sistema, as precárias condições de trabalho, os baixos salários, a falta
de autonomia e o desprestígio profissional. No entanto, os sujeitos não abordaram o tema
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“competência” para expressar sobre sua formação ou seu trabalho, o que conduziu à
realização do estudo.
Na primeira pesquisa (ALVES-MAZZOTTI et al, 2004), foi aplicado um teste de livre
associação a 123 professores dos anos iniciais e 125 professores dos anos finais do ensino
fundamental, com o objetivo de identificar a estrutura da RS de “ser professor nos dias
atuais”. A análise dos resultados indicou que o sentido do “ser professor hoje” é diferente para
os professores dos dois segmentos: enquanto os dos anos iniciais ressaltam a ideia de
“dedicação”, os dos anos finais enfatizam os elementos “dificuldades e luta”. Constatou-se
que o termo “competência” não foi evocado por nenhum dos sujeitos, não integrando o núcleo
central nem o sistema periférico das representações. Pôde-se inferir que os professores não
associaram competência ao sentido de ser professor nos dias atuais pela crescente falta de
recursos humanos e materiais, assumindo responsabilidades cada vez maiores nas escolas,
sublimando a angústia, o estresse, a frustração e o desânimo.
Conforme Alves-Mazzotti et al (2006) apud Maia (2009), as diferenças entre as RS de
ser professor entre os dois segmentos apontaram a necessidade de buscar como se objetivaram
e onde se ancoravam os sentidos atribuídos à “dedicação” e à “dificuldades e luta”. Deste
modo, foram aplicadas entrevistas conversacionais a 61 professores (32 dos anos iniciais e 29
dos anos finais do ensino fundamental), com o intuito de compreender os aspectos sociohistóricos, contextuais e processuais que poderiam contribuir para a produção dos diferentes
sentidos encontrados nos núcleos das RS. A análise de conteúdo revelou que tais diferenças
estavam relacionadas à faixa etária dos alunos e ao tempo que os docentes passam com eles.
Novamente a palavra “competência” não foi mencionada nos discursos dos sujeitos,
sendo encontrado o termo “competente” em um único registro (uma professora atuante dos
anos iniciais), que relaciona sua competência à vitória de seus alunos e à sua ação de ensinar,
inferindo-se que o professor se sente vitorioso porque o aluno só conta com ele, uma vez que
as dificuldades são muitas. Segundo Maia (2009), possivelmente o significado de
competência esteja atrelado à transformação dos alunos, da escola e da sociedade.
A terceira pesquisa (ALVES-MAZZOTTI et al, 2008) teve por objetivo levantar pistas
sobre a relação entre níveis de formação do professor dos anos iniciais e o sentido por eles
atribuído à formação e ao trabalho docentes. Assim, foram comparadas as RS de formação e
trabalho docentes construídas por professores de dois tipos de curso de formação de
professores: Normal e Pedagogia, bem como as de docentes desses cursos. Foi aplicado um
teste de livre evocação com justificativas a professores atuantes dos anos iniciais do Ensino
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Fundamental, sendo: 56 com formação em curso normal médio (DEF-N) e 50 professores
formados em Pedagogia (DEF-S). O mesmo teste foi aplicado a 50 professores atuantes em
curso normal médio (DEN) e a 51 que atuavam em cursos de graduação em Pedagogia (DES).
Os termos indutores foram “trabalho docente” e “formação para o magistério”.
Após análise das evocações, verificou-se que no núcleo central da RS de formação
para o magistério se encontravam as palavras “vocação” (DEF-N), “prática” (DEF-S),
“compromisso” (DEN) e formação (DES). No núcleo central da RS de trabalho docente, as
palavras foram: “dedicação e amor” (DEF-N), “dedicação”(DEF-S e DEN) e “compromisso”
(DES). Nesse estudo a palavra “competência” apareceu apenas na segunda periferia da RS de
formação para o magistério (DES). Dentre as 153 palavras evocadas, “competência” apareceu
três vezes. Conforme a análise das justificativas, os registros remetem ao papel que o
professor deverá desempenhar no cotidiano escolar, ou seja, crítico, reflexivo, transformador,
garantindo mudanças sociais. A autora entende que para esses professores o termo
“competência” parece estar relacionado a um slogan, a um jargão pedagógico, que revela um
discurso vazio que encobre não somente a incompreensão que os docentes têm sobre suas
ações (práticas) que desenvolvem na escola, como também evidencia a falta de clareza de seu
papel.
O estudo de Maia (2009) aponta, nas pesquisas de Alves-Mazzotti et al (2004, 2006,
2008), que o termo “competência”, que seria esperado nos registros das evocações e/ou nos
discursos dos professores investigados, foi pouco encontrado, não se constituindo como um
dos elementos das RS do trabalho docente, indicando, ainda, que, para o professor, este termo
possui um significado diferente daquele encontrado nos documentos oficiais.

Se nos

documentos, “competência” é definida como “a capacidade de mobilizar os conhecimentos
teóricos e experienciais para responder às diferentes demandas das situações de trabalho”
(BRASIL, 1999, p. 61), para o professor, este mesmo termo possui outros significados, que
vão além da noção técnica/profissional de domínio de conteúdos, tomando uma postura
afetivo-doadora, de caráter paternalista, ou seja, é competente o professor que tem
compromisso político com o aluno, que além de se preocupar com o seu rendimento, se
envolve emocionalmente com ele. E ainda há de se considerar o discurso de culpabilização x
vitimização, do professor “sofrido”, que apesar de se encontrar em condições precárias de
trabalho, tem a “competência” de se dedicar à profissão com a “missão” de transformar a
sociedade. Mostra-se nos discursos dos professores, muito carinho e afeto, mas pouca
competência técnica, pois é por meio da experiência cotidiana que se aprende a ser professor.
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Portanto, pela falta de domínio de conteúdos, é oferecida para os alunos (multi) carentes,
inclusive de afeto, uma educação compensatória para “remediar” a má formação profissional
recebida. Assim, muito carinho e amor no discurso dos professores, mas pouca competência
técnica que se julga necessária à docência.
O estudo de Santos e Machado (2010), feito com 20 professoras dos anos iniciais
(todas com formação superior) e usando método qualitativo, gira em torno de uma
interrogação posta pela pesquisa sobre o significado de “ser docente”. Para tal, utiliza como
método de coleta, entrevista semi-estruturada6 com questões abertas e um texto narrativo, por
meio da assertiva: “Ser professor hoje é...” Após análise de conteúdo, os dados foram
categorizados em três grupos. No primeiro, encontram-se ideias relativas às ações inspiradas
em modelos profissionais idealizados que expressam: vocação, dedicação ao outro e amor
pelo que faz. Um segundo grupo abrange as ideias referentes às condições para o exercício
profissional, ligadas à formação e à atuação docente. O último grupo trata da questão acerca
dos “desafios da profissão docente”, em que são apontadas a precariedade das condições de
trabalho, a sobrecarga das tarefas e a “multiplicação” das mesmas.
Os resultados apontam que o sentido atribuído pelas professoras ao exercício da
profissão é complexo e permeado por diferentes elementos, sendo a vocação como o principal
elemento que marca as representações sociais do “ser professor”. Além deste resultado, outras
questões relacionadas aos desafios da docência, como falta de reconhecimento por parte da
sociedade, enfrentamento de várias jornadas de trabalho e baixos salários, ganham destaque
na representação social da profissão, segundo o estudo.
Embora o estudo de Santos e Machado (2010) tenha apontado “vocação” como
elemento marcante das RS de “ser professor”, este se mostra descritivo, ou seja, não foi feita
uma análise que permita maior compreensão do significado deste elemento para o grupo
investigado, em outras palavras, o que os professores entendem por “vocação”. Como o
estudo aponta que o discurso das professoras parece se ancorar “no cuidar e no proteger”, o
elemento vocação não parece estar associado ao sacerdócio (=catequizar), como descrito no
estudo, e sim, à “doação”, com o objetivo de suprir as necessidades de afeto do aluno, ou seja,
“estou aqui para dar o amor/carinho que essa criança não recebeu”, por isso “tenho que me
dedicar”.
Deste modo, inferimos ter maior destaque nos indícios da representação das
professoras no estudo de Santos e Machado (2010) o elemento “dedicação”, que apresenta
6

O tema gerador das entrevistas não foi divulgado no artigo.
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significados diferentes para um mesmo grupo de professores. Ora ele é relacional, parecendo
se ancorar nos sentidos associados ao cuidar e proteger (“dedicação ao outro”), ora parecendo
ser o principal atributo do professor como modo de enfrentamento desta realidade de
instabilidade/variabilidade do papel e das tarefas, “aprendendo na prática”, “dedicação para
enfrentar os desafios”. Quanto aos outros elementos destacados pelo estudo, estes parecem
não corresponder ao “ser professor” e sim, às suas condições de trabalho, ou seja, como este
sujeito se sente como profissional.
O estudo de Naiff et al (2010) compara as RS sobre as “habilidades do bom professor”
entre professores atuantes dos anos iniciais dos ensinos público e privado. Para a coleta de
dados foi utilizada inicialmente a técnica de evocação livre sob o termo indutor: “habilidades
do bom professor”. Como complemento, foi utilizada entrevista semi-estruturada com
perguntas abertas. As respostas às perguntas abertas resultaram em três categorias: relação
com os alunos; relação com os pais; relação com a escola. Os professores das escolas públicas
relatam a necessidade de firmeza e paciência no trato com os alunos. Com relação à escola, os
professores relatam que sua atuação é limitada em razão da precarização do trabalho. Já os
professores das escolas privadas relatam que não possuem dificuldade no trato com o aluno,
no entanto relatam muitos problemas com os pais, que cobram e exigem mais do professor e
da escola. A relação com a escola privada é comparada a uma lógica empresarial na busca por
resultados.
Como resultado do estudo, após análise das evocações, em seus prováveis núcleos
centrais, alguns elementos são comuns entre os dois segmentos, destacando-se: conhecimento,
dinamismo e paciência. Os elementos específicos das RS do professor de ensino público são:
compromisso, comunicação e dedicação, e do privado: didática, criatividade e domínio. Os
autores concluem que cada grupo de professores mostra ser influenciado pelo contexto em
que está inserido na composição de suas RS sobre o “bom professor”, o que converge com a
ideia de que as expectativas que o sistema institucional possui sobre o trabalho docente
podem influenciar fortemente nas representações sociais do papel docente. Neste sentido,
podemos identificar normas e diretrizes que chegam frequentemente às escolas vindas da
implementação de políticas públicas, sejam da ordem das secretarias municipais ou estaduais
ou ainda do próprio ministério da Educação, as avaliações nacionais e a legislação sobre
educação inclusiva, sendo atualmente exemplos paradigmáticos da “interferência externa” por
sobre as tarefas e o papel do professor.
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Quanto aos elementos resultantes do estudo de Naiff et al (2010), parecem não terem
sido suficientemente explorados para permitir a concepção destes elementos pelos grupos
investigados, sejam professores da rede pública ou privada, uma vez que o termo
“habilidades” em Educação pode ser associado à competência (= conhecimento), mas também
aos atributos ligados às relações, às estratégias de ensino etc.. Os elementos encontrados ora
se apresentam relacionais, ligados às relações interpessoais, ora são associados a práticas
disciplinares e ainda, se apresentam como características favorecedoras da aprendizagem do
aluno, dependendo do contexto em que o professor está inserido.
Segundo os próprios autores, estes elementos, embora apontem que o professor está
atento às qualidades necessárias para o bom desempenho de suas funções, também indicam
que sua atuação muitas vezes é influenciada por questões externas, apontando também um
discurso do professor sobre sua prática inconsistente com o relato da prática em si, mostrando
uma necessidade de adequação que ainda está no discurso, mas que nem sempre consegue ser
efetiva no dia-a-dia. Neste sentido, os elementos resultantes parecem não corresponder ao
papel docente, já que não condizem às práticas efetivas e sim, ideais. Em seus discursos, os
professores respondem o que as escolas onde atuam querem que eles façam ou ainda, o que
eles acham que a escola quer que eles façam. No caso dos professores atuantes da escola
privada, eles parecem responder o que os pais dos alunos querem que eles façam.
O estudo de Gisi et al (2010), investiga as RS de alunas de Pedagogia sobre o que
entendem ser um “bom professor”.

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. As

respostas foram submetidas ao processo de análise de conteúdo e estabelecidas as seguintes
categorias: conhecimento da disciplina e da metodologia; atitudes do professor em relação aos
alunos; compromisso social. Buscou-se identificar nos relatos a frequência com que cada
categoria ocorreu.
Na primeira categoria, observa-se uma frequente preocupação com o domínio do
conhecimento e das técnicas pedagógicas, o “saber ensinar”, assim, o conteúdo e a
metodologia se complementam, configurando-se como ferramentas fundamentais na
constituição do “ser bom professor”. Na segunda categoria, o aspecto afetivo da interação
com os alunos é bastante enfatizado, porém com frequência menor. Na terceira categoria,
destaca-se o aspecto ético, no entanto há menor ênfase em aspectos como a diversidade
cultural.
O estudo de Gisi et al (2010) aponta resultados diferentes daqueles vinculados à
“maternagem”. São destacados dois elementos: conhecimento e atitude (postura), o que dá
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outro sentido à dedicação: o professor é envolvido, mas não “materno” e sim, possuidor de
finalidades educativas. As alunas descrevem o “bom professor” como aquele que, em
primeiro lugar, tem conhecimento e domínio do conteúdo e em segundo lugar, como
possuidor de qualidades relacionadas às atitudes (com os alunos e com a profissão): interação
com os alunos, gostar da profissão, ser dedicado.
As autoras concluem que as concepções que permeiam as RS de estudantes 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 afastadas de
uma visão fundamentada e crítica da realidade, pautadas no compromisso social do professor,
constituindo-se como elemento periférico da representação. No entanto, cabe ressaltar que, ao
se afirmar que elementos constituem o núcleo central ou que são pertencentes ao sistema
periférico de uma representação, são necessárias técnicas de análise que vão além da
utilização de métodos não experimentais de coleta de dados (entrevistas, observações, análise
de textos etc.), como prevêem os pesquisadores da escola estrutural (ABRIC, 1994;
FLAMENT, 1994), não sendo suficiente a análise da frequência de palavras ou expressões em
evocações ou em entrevistas.
Sugahara e Sousa (2010) asseveram que, em estudo feito com estudantes de cursos de
Pedagogia e Licenciatura sobre as RS do trabalho docente, a partir da análise do recorte de
dados de sujeitos de uma pesquisa mais ampla, realizada pelo Centro Internacional de Estudos
em Representações Sociais e Subjetividade-Educação (CIERS-Ed), em que descreveram a
profissão docente, a dimensão afetiva no trabalho docente foi fortemente evocada, porém
possuindo sentido diferente do maternal. Para as autoras, ter “paciência”, “amor” e
“compreensão“ são representações importantes para os estudantes e favorecem a compreensão
que eles têm de sua própria formação e dos fatores que os conduzirão ao bom desempenho
profissional. A dimensão afetiva no trabalho docente, por um lado, indica que é pela emoção
que o professor é afetado, que compreende também a vocação (enquanto disponibilidade para
o outro). Por outro lado, a afetividade é compreendida como “condição para que o aluno
aprenda”. Assim ela é descrita como uma estratégia didática. Neste sentido, o “amor”, o
“respeito”, a “atenção”, a “dedicação”, o “compromisso” e a “responsabilidade” são
elementos que permitem ao professor organizar seu ensino e favorecer a aprendizagem do
aluno. Segundo as autoras, o estudo aponta uma lacuna existente nos cursos de formação de
professores, já que a afetividade não é tão somente um atributo dado, mas que pode e deve ser
desenvolvido para e na prática docente.
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O estudo de Lima et al (2010) sobre as Representações Sociais de estudantes de
Pedagogia (2º ano) de uma instituição privada de Ribeirão Preto, SP sobre o trabalho docente
revela que as palavras mais relacionadas em entrevistas baseadas no Procedimento de
Classificação Múltipla (PCM) de palavras foram: ensinar/educador; ensinar/aprendizado;
capacitado/compromisso, apontando indícios de que o núcleo figurativo da RS sobre o
trabalho docente, nesta fase do curso, é a relação ensino-aprendizagem, com ênfase na
importância da formação para um melhor ensino, dando assim um sentido de “dedicação”
diferente dos resultados de outras pesquisas que encontraram como núcleo central
“dedicação”, associado à afetividade e à maternidade. Mesmo quando são mencionadas
palavras como: amor, ajudar e vocação, é a importância da docência, enquanto profissão, que
parece ser mais valorizada. Percebe-se que o “deve ser” é o quadro de valores que essas
alunas defendem. Algumas metáforas nos discursos estão vinculadas à luz (“é como se você
desse tiro no escuro”) e assim é preciso “ter compromisso”, podendo significar “cuidar do
outro”/ “ser responsável pelo outro”.
O estudo se deu em três etapas: a) aplicação de questionários com questões fechadas e
abertas (56 alunos de Pedagogia e 50 de outras licenciaturas); b) entrevistas baseadas em
Procedimento de Classificação Múltipla (PCM) de palavras (com 10 alunas); c) entrevistas
dirigidas com 10 alunas de pedagogia (participantes das etapas anteriores).
Segundo as autoras, os resultados encontrados nesta etapa da pesquisa suscitam mais
questionamentos do que conclusões. Um deles reside no sentido do elemento “dedicação”
estar associado a “ensinar”, “educador” e “aprendizado”, diferentemente dos resultados de
outras pesquisas, em que esse mesmo elemento exerce um sentido relacional, associado ao
afeto. Neste sentido, as autoras questionam se a formação teria influência sobre essas
representações e se o trabalho futuro como professor poderia mudar os sentidos da docência
construídos no decorrer da formação. Deste modo, outras técnicas de análise dos dados, ou
ainda, novos estudos, comparando as RS de outros grupos poderiam contribuir neste sentido.
O estudo de Gentile et al (2011) investiga as representações sociais de 34 alunos do
último ano de Pedagogia (10 de uma universidade privada e 24 de uma universidade pública
do Rio de Janeiro) sobre saberes da prática docente (entendida como “saberes profissionais”,
proposto por Tardif, 2008). Foram realizados quatro grupos focais (dois em cada
universidade). Para provocar discussões nos grupos, foi utilizado como recurso inicial um
texto com estilo de reportagem que descrevia uma experiência de formação em serviço. A
análise do material foi feita com base na análise de conteúdo temática. Os resultados

51

revelaram três temas: relação teoria e prática, saberes da prática e expectativas sobre o curso
de Pedagogia.
Os resultados apontam um núcleo figurativo das RS, que destaca a dissociação
teoria/prática na formação. Esse sentido pode ser condensado pela metonímia; “um palco
onde se encena uma peça em que o professor é o ator”. No “palco”, em que seria portador da
teoria necessária para “encenar”, o professor faz uma “adaptação” das diferentes realidades
escolares e dos diversos públicos de alunos. Assim, o “ator” (professor) encena
(prática/vivência) e a cada dia o “espetáculo” (aula) pode ser diferente, dependendo do
“cenário” (sala de aula/escola) e do “público” (alunos).
Ao fazer essa adaptação, o professor vai construindo os “saberes da prática” em seu
cotidiano de trabalho, que tende a se afastar do conhecimento científico adquirido na
formação. Supõe-se assim que o professor representa um roteiro ao longo de sua trajetória
profissional, algo definido previamente pela escola/sistema escolar. A escola se apresenta,
então, como uma “máquina de ensinar”, cujos produtos (mercadorias) são trabalhadores
escolarizados e a qualidade do aprendido é avaliada pelo mercado de trabalho.
O estudo de Sousa e Villas Bôas (2011), desenvolvido por uma rede internacional
constituída por 34 grupos de pesquisa de 28 instituições de nível superior do Brasil,
Argentina, Grécia e Portugal, associados ao Centro Internacional de Estudos em
Representações Sociais e Subjetividade-Educação (CIERS-Ed, aponta algumas considerações
acerca das RS de 3.000 estudantes de Educação (Pedagogia e Licenciatura) sobre o trabalho
docente. A pesquisa foi iniciada em 2006 e teve por objetivo acompanhar a formação do
estudante na instituição por 4 anos e por mais 1 ano após formado.
O estudo se deu em quatro etapas. A coleta de dados foi constituída por questionário,
contendo questão de associação livre, questões fechadas e abertas para levantamento de
informações pessoais e profissionais, questões referentes à escolha da profissão e à visão
sobre o trabalho docente, entre outros e entrevistas de profundidade. Foi utilizado o programa
EVOC para a análise das evocações e o programa ALCESTE para a análise das questões
abertas.
Como resultados preliminares, o estudo revela conteúdos representacionais
carcterizados como hegemônicos (MOSCOVICI, 1988), em razão de três eixos de análise
definidos pela pesquisa. O primeiro refere-se a uma dimensão vocacional relacionada ao
trabalho docente que ora se apresenta como um atributo profissional, como uma espécie de
competência, ora vinculado a atributos pessoais, tais como: “ter jeito com criança”, “ser
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comprometido”, “dedicado”, “afetuoso” e “abnegado”. O segundo possui uma associação
direta com a questão de gênero, em que a profissão docente aparece como vocação feminina e
às práticas de cuidado, também denominadas práticas de “maternagem”. O terceiro eixo
refere-se à questão da afetividade relecionada, sobretudo, ao sentimento de angústia associado
às dificuldades inerentes à profissão, cujo sucesso depende do outro, ou seja, do aprendizado
do aluno associado à falta de perspectiva no trabalho.
Sousa e Villas Bôas (2011) concluem que, apesar dos diferentes contextos analisados
(Brasil, Portugal e Argentina), o trabalho docente é compreendido “por meio de elementos
universalizados que não provêm especificamente da formação acadêmica, mas sim de
elementos mais gerais da cultura, na medida em que, ao se analisar os dados dos estudantes
egressos observou-se que esses conteúdos não se modificaram nem em função de
permanência no curso, nem em função dos conteúdos do curso.”
Por mais instigante que seja a hipótese da existência de Representações Sociais
hegemônicas do trabalho docente, ela permanece até o momento em aberto, uma vez que os
autores não buscaram realizar pesquisas que a comprovasse. Segundo os critérios
metodológicos da abordagem adotada pelos autores, uma representação só pode ser
considerada idêntica a outra se seus núcleos forem idênticos. Segundo Abric (1994, 2003), a
técnica das evocações (e as análises a ela associadas) cumpre uma das etapas do estudo
estrutural, isto é, identificar o conteúdo e levantar as hipóteses estruturais. Como as etapas
seguintes não foram realizadas por pesquisas posteriores (levantar as hipóteses sobre as
relações hierárquicas entre os elementos - por meio de questão de caracterização e teste de
centralidade, por exemplo), a hipótese das RS hegemônicas aguarda ainda para ser testada.
Soares e Carvalho (2012) investigam a Representação Social de docência com 100
alunos de Pedagogia, Letras e Biologia (1º ano). Como suporte metodológico à identificação
do núcleo central, foi utilizada a técnica da associação livre de palavras. Os dados obtidos a
partir da palavra indutora “professor”, apontam os elementos educador, ensinar e mestre como
constituintes do núcleo central, inferindo que os sujeitos atribuem ao professor as
características de um “mestre que ensina”. Segundo as autoras, os elementos periféricos
próximos estão em branco, levando a crer que a RS de professor encontra-se numa situação
extremada, já que as demais palavras que surgem no mapa estão no quadrante oposto, que são
exatamente as que ainda não foram absorvidas pelo que as autoras chamam de “célula
representacional”, a saber: amigo, conhecimento, inteligente, profissional e sabedoria. Assim,
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as autoras inferem que para os alunos, sujeitos da pesquisa, o professor é um mestre, um
educador que ensina com sabedoria, é um amigo que tem conhecimento e é inteligente.
As autoras ressaltam que, como não foi solicitado aos sujeitos que justificassem a
escolha das evocações, é difícil inferir o porquê do uso ora de um termo ora de outro (mestre,
educador) para o termo indutor professor. Os termos “professor”, “educador” e “mestre”,
embora pareçam sinônimos, apresentam diferenças semânticas que podem afetar
significativamente as RS dos sujeitos/grupos investigados. Reiteramos, portanto, a
importância de análises mais complexas a serem realizadas nos estudos de RS.
Em estudo exploratório e descritivo, que investiga a RS do “ensinar” por 210
professores dos anos iniciais (todos com formação superior), Marchese e Pullin (2012)
utilizam para a coleta de dados um questionário com perguntas semi-abertas (construído para
a obtenção de informações pessoais e profissionais) e um teste de associação de palavras (para
identificação do provável núcleo central e sistema periférico), tendo sido utilizado como
termo indutor “Ensinar é...”. Os dados foram submetidos à análise das evocações.
Os resultados encontrados evidenciam que, simbolicamente, o elemento “ensinar” está
mais relacionado a dimensões afetivas e atitudinais do que à cognição, considerando que os
prováveis elementos do núcleo central foram: amar, doar, dedicação (de caráter afetivo),
compartilhar, educar, mediar, transmitir, responsabilidade, comprometimento (atitudinal) e
conhecer, compreender, aprender (cognitivo).
As autoras reconhecem que o corpus obtido e as análises realizadas definem o estudo
em questão como exploratório, descritivo e como passo inicial, carecendo testar a centralidade
dos elementos identificados como mais significativos, bem como analisar e elaborar uma
interpretação de como eles se articulam aos contextos em que estes sujeitos estão inseridos.
A pesquisa de Carreiro e Castro (2012) levantou a hipótese de que a centralidade do
núcleo das representações sociais de atividade docente, elaboradas por professores dos anos
iniciais, utilizando a técnica de associação-livre, bem como a análise de evocações, girou em
torno dos elementos “compromisso” e “planejamento” e como elementos relevantes
(periféricos bem próximos ao provável núcleo central: “criatividade”, “leitura” e “avaliação”).
Esses professores, a maioria formada em Pedagogia, destacam um conjunto de elementos, que
podemos chamar de funcionais/operacionais, associados às ações (práticas cotidianas):
planejamento, avaliação, leitura e dois elementos normativos, referindo-se a posturas ou
valores: compromisso e criatividade. Depreende-se, neste caso, que a palavra “compromisso”
condensa o sentido de “dedicação”, aplicação, envolvimento com a atividade de ensino.
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Perez e Maia (2012), também investigando as práticas de 24 professores dos anos
iniciais, todos com curso superior (a maioria formada em Pedagogia), em estudo qualitativo,
encontraram por meio de entrevistas semidiretivas e de narrativa de história de vida, que
foram analisadas segundo o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA), um discurso sobre o
trabalho docente organizado em torno do papel da experiência na orientação das práticas
docentes, com os seguintes destaques: a- quanto maior a experiência profissional maior a
qualidade do trabalho docente, b- necessidade de disciplina para aprender e realizar seu
trabalho, o que tem um forte sentido de “dedicação”, c- a interferência de fatores externos
comprometem o trabalho docente e d- a experiência mostra a existência de “inúmeras
funções”, ou seja, uma multiplicação de funções, derivada da interferência dos fatores
externos. Consideramos que esta investigação reforça dois aspectos: o papel docente na escola
sofre um acúmulo de funções, que os professores só descobrem “na experiência cotidiana” e
que têm de se dedicar para aprendê-los e executá-los.
O estudo de Silva et al (2016) investiga a representação social sobre a formação
docente de 80 professores (50 dos anos finais do ensino fundamental e 30 do ensino médio)
atuantes de 20 escolas da rede pública estadual de Pernambuco, todos com mais de 10 anos de
atuação na Educação Básica. Segundo as autoras, foram identificados o campo semântico das
RS dos professores por meio de questão de associação livre e os elementos que constituíam o
núcleo central (questão de associação dirigida). Os resultados revelaram que as RS sobre a
formação circulam em torno das categorias pedagógica, acadêmica e profissional (categorias
elaboradas pelas autoras do estudo). As autoras afirmam que a categoria profissional foi
insignificante no campo das representações dos sujeitos investigados. O núcleo central se
organiza em torno da dimensão acadêmica, indicando a forte influência da formação inicial
em cursos de licenciatura, embora tenham sido encontrados indícios de mudanças
consubstanciadas na ênfase na categoria pedagógica encontrada nas RS dos professores.
Foram utilizados no estudo dois instrumentos de coleta de dados: questão de
associação livre (ABRIC, 1994) e de associação dirigida (SILVA, 2008). O termo indutor da
questão de associação livre foi “formação”. Com base nas associações resultantes na questão
de associação livre, obteve-se o primeiro recorte das palavras para a realização da associação
dirigida, em que o sujeito deveria selecionar as palavras que mais se aproximassem do objeto
em estudo. As palavras resultantes da questão de associação livre foram contabilizadas por
frequência bruta (n=400), das quais resultaram 38 palavras diferentes com frequência igual ou
superior a 3. As palavras foram categorizadas pelas autoras em 3 dimensões: acadêmica,
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pedagógica e profissional. Na categoria acadêmica (33% de evocações), observam-se palavras
relacionadas ao processo de formação inicial (licenciatura, estudo, conhecimento, teoria,
informação, cultura, saber, currículo, faculdade). Na dimensão pedagógica (44%),
evidenciam-se palavras que expressam aspectos referentes ao processo de desenvolvimento da
prática pedagógica (didática, disciplina, ensino, aprendizagem, metodologia, conteúdo,
prática, educação). Na categoria profissional (23%), palavras ligadas à identidade profissional
(trabalho, profissão, capacitação, experiência, futuro, ética).
Segundo as autoras, os dados produzidos por meio da questão de associação dirigida
possibilitaram identificar e analisar a organização da estrutura interna das representações
descritas pelos sujeitos, permitindo o acesso ao núcleo central da representação sobre a
formação do professor, com base na observação da frequência das palavras consideradas as
mais importantes. Foi observado no campo semântico das RS dos professores um percentual
elevado da dimensão pedagógica (44%) e da dimensão acadêmica (33%). No entanto, na
estrutura interna, a dimensão acadêmica passa a predominar com 53%, a pedagógica com
33% e a profissional com 14%, ou seja, com percentual inferior ao campo semântico, levando
as autoras a inferir que as RS da formação são ancoradas na categoria acadêmica, com uma
forte influência desse processo à formação inicial, partindo da premissa de que para formar o
docente é necessário ensinar um corpo de conhecimentos estabelecidos e legitimados pela
ciência e pela cultura.
As autoras reconhecem que seu estudo não pretende elaborar conclusões definitivas ou
generalizações acerca das RS sobre a formação docente, mas sim, aproximações que
subsidiem as discussões sobre a formação do professor, os resultados encontrados Deste
modo, podemos considerar a pesquisa de Silva et al (2016) como um estudo “parcial” das RS
de formação docente.
Fazendo uma síntese da bibliografia analisada, podemos dizer que os quatro elementos
ou “nódulos de significado” (CAMPOS, 2012; LAHLOU; ABRIC, 2011) mais relevantes nas
pesquisas analisadas são: AMOR, DEDICAÇÃO, COMPROMISSO e ENSINAR. Os
estudos identificam estes elementos como centrais ou como elementos muito importantes no
funcionamento da Representação Social. Nota-se que estes elementos estão divididos em duas
“dimensões” (PARDAL et al, 2009): uma que destaca as relações humanas, associada ao
afeto,
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instrucional/profissional da docência, relacionada ao “fazer”, às práticas docentes. Contudo,
não podemos afirmar, a partir dos resultados desses estudos, que há predominância de
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elementos relacionais e/ou instrucionais em um grupo específico. O que podemos dizer é que
a dimensão relacional parece estar mais associada aos professores que atuam nos anos
iniciais, uma vez que o discurso destes professores mostra que sua atuação está mais voltada
para a relação com o aluno em comparação à atividade de ensino. No entanto, esta afirmação
não se sustenta, uma vez que em alguns estudos realizados com grupos de professores
atuantes de anos iniciais aparecem elementos de ordem instrucional, como “ensinar” e
“planejamento”, mas estes elementos aparecem em poucos estudos, enfraquecendo a
suposição de sua centralidade. Há uma dimensão relacional muito forte nestes grupos, mas
como ela não constitui o “coração” das RS, não podemos afirmar quais as RS de trabalho
docente, sejam elas elaboradas por professores (atuantes dos anos iniciais, anos finais, do
ensino médio ou professores formadores) ou por alunos de graduação (futuros professores).
Um fator que nos levou a essas reflexões reside no fato de grande parte dos estudos
ser descritiva, tornando os resultados de suas análises restritos a hipóteses explicativas sobre
as representações do objeto, fazendo com que os discursos, por sua pouca exploração, se
caracterizem como idealizados e estereotipados.
Observa-se que, ao falar de um modo idealizado, o sujeito utiliza em seu discurso
elementos de ordem relacional. Quando fala de um modo mais prático, menciona sobre sua
atividade profissional, o seu “fazer”. Em outras palavras, dependendo da forma de como é
inquirido ao professor sobre sua função/seu papel, pode-se responder prontamente: “dar
amor”, “ter o espírito aberto”, “transformar a sociedade”. Isso não é “fazer”. De certa forma
se estabeleceu um discurso ideologizado do “fazer docente”, ao mesmo tempo compensatório.
Por isso, sempre se pensa na figura “ideal”, no caráter “heroico” da profissão e não “real” do
professor. Em geral, as afirmações sobre a concepção do trabalho docente remetem a
elementos normativos e valorativos, não apontando, de fato, condutas ou práticas sociais.
Deste modo, a RS do trabalho docente parece estar “diluída” entre a RS do papel e a
RS de um ideal. Neste sentido, não sabemos, muitas vezes, se o sujeito está falando sobre o
que ele faz, ou o que ele está falando sobre o que ele acha que ele deveria fazer ou ainda,
sobre o que o sistema escolar/escola quer que ele faça.
Um exemplo que pode ilustrar tal constatação consiste no sentido polissêmico que
alguns elementos adquirem nos estudos analisados e que tem contribuído para a
inespecificidade do papel docente. Um deles é “amor”. Ora este elemento parece ser
relacional, ligado ao carinho pelo aluno, ora este mesmo elemento parece estar relacionado ao
gosto pela profissão, à satisfação em fazer algo que traz realização profissional. Outros
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elementos que também merecem destaque são “dedicação” e “compromisso”. Cabe ressaltar
que vários estudos sobre as RS de práticas profissionais encontram em seus núcleos centrais
elementos iguais ou equivalentes a “dedicação”, “compromisso” e “responsabilidade”
(CAMPOS, 2003). Contudo, o aspecto que nos chama atenção, no caso dos estudos sobre as
RS do trabalho docente, é a inespecificidade destes “nódulos de significado”. Enquanto em
algumas profissões a dedicação e o compromisso são associados ao crescimento profissional e
sucesso na carreira, nas pesquisas sobre o trabalho docente são apresentados diferentes
significados para o mesmo elemento.
Em alguns resultados examinados a “dedicação” aponta um caráter profissional, ou
seja, é entendida como uma necessidade para se identificar, compreender e buscar uma forma
de “realizar” tarefas (definidoras do papel, inseridas nas expectativas da instituição escolar
vinda sob a forma de sobrecarga), que só se descobre ao longo do exercício profissional, por
meio da “experiência”. Há estudos em que este elemento é um componente ligado ao sistema
escolar, relacionado ao cumprimento de normas e deveres. Em outros estudos, esse mesmo
elemento apresenta-se relacional, ora associado ao amor e à ternura, ora ao compromisso com
a aprendizagem do aluno.
Deste modo, compreendemos não ser suficiente descrever o conteúdo em estudos de
RS. Embora identificar os elementos (cognemas) seja necessário para sua descrição, este
processo não pode ser considerado um constituinte final. Segundo Lahlou e Abric (2011),
decompor uma RS em elementos é apenas uma das maneiras de se compreender a sua
natureza em relação a esses elementos, já que é apenas a descrição do fenômeno e não a sua
composição final.
Sujeitos, quando questionados a descrever sua representação sobre um objeto, “o que é
ser professor”, por exemplo, tendem a responder em termos de palavras. No entanto, as
palavras não são o nível de definição final da realidade, elas não são mapeadas com objetos
elementares. Segundo De Saussure (1972 [1915]), a língua é uma rede onde cada termo é
definido por outros termos, numa espécie de “rizoma” de forma. Assim, em algum momento
as palavras se tornam circulares. Outra questão apontada por Lahlou e Abric (2011) é quanto
ao sentido polissêmico das palavras. Por exemplo, nos estudos sobre as representações sociais
de trabalho docente, o termo “dedicação” aparece com pelo menos dois sentidos diferentes,
dependendo da população estudada.
Lahlou e Abric (2011) advertem, ainda, quanto à relação aos elementos que
permanecem “escondidos” com as técnicas clássicas de entrevista, a chamada “zona muda”
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das representações sociais (ABRIC, 2003), por haver pressões normativas que podem
influenciar no discurso dos sujeitos, levando-os a responder de um modo que seja desejável
socialmente.
Na verdade, nem todos os elementos são iguais, como a investigação estrutural mostra;
é necessário investigar como cada elemento é utilizado, bem como suas funções na
representação, uma vez que os elementos podem ser de natureza diversa, podendo ser
meramente descrições do objeto ou evidenciar uma relação com o objeto que depende de um
sistema de valores. Além disso, o mesmo cognema pode apresentar diferentes estados
estruturais, podendo ser centrais ou periféricos e, por conseguinte, desempenhar um papel
muito diferente no sentido e no significado da representação. O cognema em si não fornece
informações suficientes sobre o significado da representação, no entanto, sua natureza e
estatuto são essenciais, assim como sua presença ou ausência na representação.
Por tais razões, devemos ser prudentes ao fazermos estudos descritivos como sendo a
base para a análise da estrutura da RS (definida como a relação entre cognemas e entre
cognemas e RS). Deste modo, mostra-se relevante a utilização de técnicas plurimetodológicas
nos estudos de RS: com o objetivo de identificar a que um dado objeto está conectado, pois
este aponta para quais outros fenômenos ou objetos devem ser levados em conta na pesquisa;
estudar a variação de uma RS dentro de uma população; ou ainda identificar quais são os
elementos relevantes para compreender a estrutura na perspectiva de entender sua função ou
que aspectos da representação são mais resistentes à mudança.
Este trabalho se propõe, portanto, em uma de suas etapas, a retomar os elementos
“AMOR”, “DEDICAÇÃO” e “COMPROMISSO”, considerados centrais em grande parte dos
estudos, apresentando sentidos e significados diferentes, principalmente entre professores
atuantes dos anos iniciais, com o cuidado de não nos restringirmos a compor uma lista, mas
buscar compreender o que estes elementos significam para os sujeitos, ou seja, o nódulo de
significado (LAHLOU; ABRIC, 2011) atribuído às palavras, relacionando estes elementos às
práticas destes professores, por meio de um estudo estrutural, intencionando avançar nos
resultados produzidos pelos estudos até aqui.
Grande parte das pesquisas examinadas utilizou a abordagem estrutural, no entanto,
poucas foram além da análise de palavras evocadas. Cabe ressaltar que esta técnica prima pela
facilidade de aplicação dos dados e de análise (com o auxílio do software Evoc, por exemplo),
no entanto, trata-se de um método introdutório/exploratório, servindo para levantar pistas
acerca dos significados atribuídos ao objeto investigado, ou seja, vale como um primeiro
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levantamento da estrutura representacional, mas de forma alguma serve para distinguir com
segurança os elementos centrais dos periféricos (ABRIC, 1994; 2003).
Deste modo, diversas técnicas foram criadas nos últimos anos para o estudo da
estrutura de uma representação (SÁ, 1996), dentre elas, os Esquemas Cognitivos de Base
(SCB), escolhida em nosso estudo. Este modelo, com o auxílio das diferentes valências,
estuda a conectividade dos diferentes elementos representacionais, servindo como uma
segunda etapa de pesquisa. As valências permitem conhecer o grau de conectividade dos
elementos, nos informando sobre o peso das diferentes dimensões representacionais.
Consideramos, portanto, importante verificar a distinção da dimensão de pensamento
que o grupo tem acerca do objeto, uma vez que pensar de forma prática traduz uma relação
diferente com o objeto se comparado ao pensamento avaliativo. No primeiro caso, existiriam
práticas sociais extremamente envolvidas com o pensamento. No segundo, são as normas e
valores que guiam o conhecimento sobre o objeto.
Neste sentido, o modelo SCB permite um maior refinamento teórico da pesquisa ao
fornecer informações sobre a dimensão representacional presente na relação grupo/objeto. De
forma mais ampla, o modelo SCB auxilia no estudo de diversas instâncias do pensamento
social, não se restringindo a trabalhos associados à Teoria do Núcleo Central (WOLTER et al,
2016).
Ressaltamos que não se trata, em absoluto, de considerar a existência de uma forma
mais eficiente ou “correta” de se estudar as RS do trabalho docente. O desafio consiste, pois,
em superar os estudos descritivos para aceder aos analíticos, ou seja, produzir inferências
qualitativamente diferentes, que nos ajudem a discutir a RS do trabalho docente o mais
próximo possível da realidade do fenômeno e suas implicações na prática do professor.

2

A Teoria das Representações Sociais
Embora cinquentenária, a Teoria das Representações Sociais - TRS se mostra atual e é

crescente a sua utilização por pesquisadores de diversos campos, entre eles o da Educação. O
grande interesse despertado pela teoria, em especial, no campo das ciências humanas, deve-se,
em grande parte, ao seu potencial de explicação do pensamento cotidiano dos grupos sociais e
seus postulados quanto à imbricação desta modalidade de pensamento e as práticas sociais.
Lahlou (2011) observa que a TRS se destaca, entre outros aspectos, pela originalidade
de seu conceito: o duplo cruzamento entre o individual e o social (considerado um dos
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problemas das Ciências Sociais), por um lado, e material e ideal (considerado um problema ao
mesmo tempo epistemológico e psicológico), por outro. Lahlou evidencia, ainda, a
importância empírica da teoria, uma vez que Moscovici (1961) mostra concretamente em sua
obra seminal, “A Psicanálise, sua Imagem e seu Público”, o que é a construção social do
objeto, ou seja, como na prática, os indivíduos constroem sua realidade. Assim, a abordagem
empírica de Moscovici, em um terreno real, se mostra para Lahlou (2011, p. 64)
“uma pré-noção determinante que marcará todos os seus sucessores no campo das
representações sociais e fará destas um instrumento concreto a serviço daqueles que
querem entender o mundo real e agir sobre ele, particularmente nas áreas de
educação e saúde.”

Diante da complexidade do trabalho docente na atualidade, a TRS tem contribuído
quanto às análises acerca dos elementos constituintes deste tipo de trabalho, uma vez que a
teoria pode fornecer um instrumental específico que permite estudar como a complexidade
deste cenário, bem como os elementos presentes no contexto da escola são integrados no
sistema sociocognitivo do professor, de modo a constituir representações do trabalho docente.
Segundo Alves-Mazzotti (2005, p.142) diversos são os motivos pelos quais a
abordagem das representações sociais se expandiu tão rapidamente no campo das ciências
humanas, em especial, no campo educacional e principalmente no que se refere às práticas
docentes porque,
“na medida em que as representações sociais orientam e justificam as práticas, estas
frequentemente nos ajudam a compreender, e tentar modificar as práticas docentes
[...] Neste sentido, a teoria das representações sociais vem sendo acolhida como um
caminho promissor: por suas relações com as práticas, por seu papel na formação
das identidades, pelas possibilidades que oferecem de antecipar hipóteses sobre
comportamentos e trajetórias, bem como de identificar conflitos entre os sentidos
atribuídos ao mesmo objeto pelos diferentes atores envolvidos nas relações
pedagógicas, [...]”

A Teoria das Representações Sociais “investiga justamente como se formam e como
funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para
interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana”. Por suas relações com a linguagem e,
principalmente, por seu papel na orientação de condutas e das práticas sociais, as
representações sociais constituem elementos essenciais à análise dos mecanismos que
interferem no trabalho docente e, por conseguinte, na identidade profissional do professor.
Para Moscovici (2012, p. 28), a representação social é uma modalidade de
conhecimento que tem por função a elaboração de comportamentos, encadeando ação,
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pensamento e linguagem, possibilitando o indivíduo a compreender a realidade social e as
relações que nela se estabelecem para que possa agir nela. Assim,
“(...) a representação social é um corpo organizado de conhecimentos e uma das
atividades psíquicas graças aos quais os homens tornam a realidade física e social
inteligível, (...)”

A realidade é, então, reconstruída/reapropriada e integrada pelos sujeitos dentro de um
sistema de valores vinculado a sua história e ao contexto ideológico. Assim, as representações
sociais permitem aos sujeitos dar um sentido às suas condutas e compreender o meio social
em função de seu próprio sistema de referências.
Abric (1987) considera “a representação social como produto e processo de uma
atividade mental, pela qual um indivíduo ou grupo reconstitui o real, com o qual ele é
confrontado e lhe atribui uma significação específica”. Nesse sentido, a concepção das
representações como inseridas em processos de construção, de reapropriação da realidade,
engendra uma visão das representações como verdadeiras “ações” sobre a realidade.
(CAMPOS, 2012)
Uma representação é, pois, um sistema cognitivo que age ao mesmo tempo sobre os
indivíduos que o elaboram como sobre a situação social na qual ela se insere e tem
funcionalidade, marcando a identidade do grupo e regulando suas práticas/ações. Sistema este
que age sobre os indivíduos por meio de relações de significado. Uma representação,
portanto, pode ser considerada como um sistema de crenças normativas voltadas para a ação,
dando significado a uma determinada situação social, bem como aos comportamentos e
condutas observados (CAMPOS, 2013).
A Teoria das Representações Sociais nos permite, portanto, compreender a dimensão
normativa e os processos de transformação dos conhecimentos partilhados por um grupo
acerca da realidade social. (CAMPOS, 2005). O caráter decisivo das representações sociais
sobre o pensamento do sujeito fica ainda mais evidenciado com outra função das
representações, a prescritiva (MOSCOVICI, 2003, p. 36), uma vez que
“elas se impõem sobre nós com uma força irresistível. Essa força é uma combinação
de uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de
uma tradição que decreta o que deve ser pensado.”

Deste modo, Campos (2005) afirma que as representações funcionam como
verdadeiras normas grupais, uma vez que elas definem,descrevem e normatizam para o grupo
o que pode ou não ser considerado um objeto social, no caso deste estudo, “o que é
professor”, agindo como um “guia de leitura da realidade” (MOLINER, 2001). Em outro

62

sentido, as representações sociais produzem normas de conduta, regulam comportamentos,
prescrevendo possibilidades de ação: os comportamentos frequentes ou comuns, os
comportamentos pouco frequentes ou pouco prováveis, porém aceitáveis ou “justificáveis” e
aqueles considerados inaceitáveis, não condizentes com o objeto social representado. No caso
do professor, o que deve, o que pode, o que é frequente e até o que é excepcional, porém
aceito no sentido do “fazer”.
As proposições teóricas de Moscovici são aplicáveis às relações gerais entre práticas
sociais e representações, embora seus primeiros trabalhos empíricos (1961) tenham se
pautado pelo estudo das práticas comunicativas (intra e intergrupal). No entanto, Moscovici
(1961; 1978; 2001) considera que há um elo indissociável entre as representações sociais e
práticas sociais, já que há forte relação entre os significados e a ação do sujeito, ou seja, se o
que ele fala o que faz é legítimo com o que ele faz: “Desta perspectiva, o estudo das
representações sociais nos oferece elementos para o entendimento das razões por trás das
decisões e do comportamento” (MOSCOVICI, 2001). Por meio da TRS, permite-se não
somente compreender qual o significado atribuído a determinado objeto por um grupo social,
mas também à situação propriamente dita, quanto aos comportamentos e às condutas.
As práticas sociais são definidas como “conjuntos estruturados de condutas (ações)
construídos e finalizados na história dos e pelos grupos em relação aos valores do grupo e aos
papéis sociais” (ABRIC, 2001) ou ainda como “sistemas complexos de ação” (ABRIC, 1994).
Flament (2001) define a prática como um sistema de comportamento que é legitimado
socialmente. Flament e Rouquette (2003) distinguem quatro dos conceitos dados às práticas
sociais: a passagem ao ato, em oposição a não fazer algo; a freqüência ou intensidade de
realização de uma dada ação; a perícia associada a uma ação e os diferentes modos de realizar
a ação.
Pelo fato de a prática ter como referencial a ação dos grupos e esta comportar
necessariamente dois componentes: o vivido e o cognitivo, Campos (2003) considera
legítimo estudar as ações/práticas por meio de instrumentos de natureza cognitiva. Neste
sentido, consideramos a abordagem estrutural7 um modelo adequado a ser utilizado, com
vistas à compreensão da natureza das relações entre práticas e representações, uma vez que

7

A abordagem estrutural das representações sociais é uma escola originada na França nos anos 1970 e 80. É uma
perspectiva marcada por um olhar experimental, que lida com o conhecimento socialmente compartilhado na
forma de estruturas, isto é, sistemas formados por unidades interconectadas que tem seu funcionamento regulado
por leis. No caso da representação social, a estrutura é formada por ideias simples, unidades básicas cognitivas
de significado chamadas cognemas ou elementos cognitivos (CODOL, 1969)
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pesquisadores desta abordagem (GUIMELLI, 1994; MOLINER, 2001; FLAMENT, 1994) se
dedicaram a examinar esta relação e a desenvolver estudos empíricos.
A escola estrutural entende a RS como um sistema de unidades cognitivas organizadas
numa estrutura de conhecimento (ABRIC, 1994, 2001). É uma abordagem que possibilita
explorar a comparação entre duas representações ou entre dois estados sucessivos de uma
mesma representação, em termos da articulação entre dois sistemas internos, além de enfocar
os processos que regulam a formação e a transformação das RS (FLAMENT, 1989;
MOLINER, 2001), bem como as relações entre representações e práticas sociais (ABRIC,
1994).
Quando um objeto novo aparece na sociedade, as condições básicas para a gênese de
uma representação social podem ser preenchidas. Entretanto, nem todas as configurações
sociais permitem o estabelecimento de uma estrutura de representação social. Deste modo,
Abric (1994) afirma que o estudo das representações deve incluir o estudo de suas estruturas
internas a fim de identificar o núcleo central da representação, além de se saber como o
conhecimento reage à realidade social, compreendendo efetivamente as práticas sociais. Para
a abordagem estrutural, identificar o conteúdo de uma RS não seria suficiente, sendo
necessário observar como este conteúdo se organiza, uma vez que duas representações sociais
definidas por um mesmo conteúdo podem ser radicalmente diferentes se a organização desses
elementos é diferente.
Neste sentido, Abric desenvolveu a Teoria do Núcleo Central - TNC em 1976,
considerada como o desenvolvimento teórico mais estabelecido acerca da estrutura e
funcionamento das RS no contexto da abordagem estrutural. A TNC é conhecida como “um
desdobramento teórico da noção de núcleo figurativo originalmente proposto por Moscovici”
(SÁ, 1996, p. 110), apresentando a organização interna das representações sociais e suas
transformações.
A hipótese da TNC é de que toda representação se organiza em torno de um núcleo,
constituído de elementos que dão significado à representação. A TNC é constituída por um
sistema sociocognitivo particular, composto de dois subsistemas: um sistema central (núcleo
central) e um sistema periférico (elementos periféricos). Cada subsistema tem seu papel
específico, sendo um complementar ao outro. Ambos atuam permanentemente nas quatro
funções essenciais das representações sociais: a) a de compreender e explicar a realidade a
partir da assimilação do conhecimento, b) a sensação de pertencimento e de partilha de
identidade com determinados grupos definidos a partir de representações sociais em comum e
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c) de orientação para a ação e de explicação para justificar as decisões tomadas a partir das
representações sociais.
O núcleo central define a organização e o significado da representação. Sá (1996, p.
67), o conceitua como “um subconjunto da representação, composto de um ou alguns
elementos cuja ausência desestruturaria a representação ou lhe daria uma significação
completamente diferente.” Assim, esse núcleo tem relação com as condições históricas,
sociológicas, normas e valores do grupo, que são reflexos de uma memória coletiva do grupo
social. O núcleo central possui uma base comum, partilhada coletivamente, conferindo a
homogeneidade de um dado grupo.
Abric (1998, p. 31) acrescenta ao núcleo central outra propriedade: a estabilidade, ou
seja, “trata-se do(s) elemento(s), o mais estável, da representação, aquele que assegura a
continuidade em contextos móveis e evolutivos. Ele será, dentro da representação, o elemento
que mais vai resistir à mudança.” Isso significa que qualquer alteração do núcleo central gera
uma modificação da representação.
Já o sistema periférico refere-se ao contexto imediato, à história pessoal dos
indivíduos que permite a adaptação da representação às mudanças conjunturais (CAMPOS,
2003). Segundo Abric (1998, p. 31), os elementos periféricos “constituem o essencial do
conteúdo da representação: seus componentes mais acessíveis, mais vivos e mais concretos.”
Os elementos periféricos estão ancorados na realidade vivenciada pelo grupo, por isso
seu conteúdo é heterogêneo. Do mesmo modo, são também fundamentais para os mecanismos
de defesa que tendem a resguardar o significado central da representação (ABRIC, 1998). O
sistema periférico, primeiramente, submerge às novas informações capazes de colocar em
questão o núcleo central.
Os elementos periféricos atuam como sistemas que permitem flexibilidade às
representações, que diante de elementos novos, são acionados para realizar as devidas
“adaptações”, permitindo uma modulação personalizada das representações sociais e das
condutas. O sistema periférico representa, pois, uma variação individual com relação à
representação do objeto em si, pelo fato de que essa representação está mais atrelada à
experiência individual do sujeito. Por meio do sistema periférico, os sujeitos acrescentam suas
experiências individuais, modulando novos “modos individuais” de significar os elementos de
uma representação social. Além disso, diferentes formas de “raciocinar” também podem
produzir novas práticas que tendem a se estabilizar (CAMPOS, 2012).
Enquanto os elementos centrais são mais abstratos e possuem natureza normativa, os
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elementos periféricos correspondem a scripts de práticas concretas, ou seja, a esquemas, de
natureza mais funcional, que descrevem e determinam ações (ABRIC, 2003). Segundo
Campos (2003), esses elementos mais concretos, em ligação com os elementos centrais,
garantem que a representação social seja um guia de leitura para a realidade, relacionando-se
com eventos do cotidiano dos atores sociais.
A TNC define duas funções principais dos elementos centrais: gerador (os elementos
centrais que dão sentido a outras cognições de representação) e organizador (as cognições
centrais determinam os vínculos entre as cognições periféricas). Neste sentido, Moliner
(1994) considera útil tanto uma distinção entre métodos de levantamento dos possíveis
elementos do núcleo central, que permitem apenas a formulação de hipóteses, quanto à
constituição desse núcleo e métodos de identificação com o objetivo de testar tais hipóteses,
possibilitando assim o acesso à efetiva configuração do núcleo central. Isto significa que a
centralidade de uma representação social não poderia ser comunicada apenas por uma
dimensão quantitativa (grau de saliência/relevância de conectividade ou freqüência com que
os rótulos verbais das cognições centrais aparecem no discurso espontâneo dos sujeitos), mas
também qualitativamente (valor simbólico dos elementos do núcleo central).
Flament (1994) contribui com a TNC, indo além da postulação teórica de dois
sistemas proposta por Abric. Segundo ele, seria necessário, ainda, precisar as diferenças entre
os elementos cognitivos dos sistemas central e periférico, bem como a natureza de sua
complementaridade com base em um critério externo à teoria em si.
Inicialmente o autor afirma que “uma cognição é prescritiva e/ou descritiva” e conclui
que “no domínio das RS os dois aspectos estão cada vez mais presentes, distinguíveis em
nível discursivo, mas não no nível cognitivo” (FLAMENT, 1994, p. 38). Em seguida, faz a
distinção entre prescrições absolutas ou incondicionais e prescrições condicionais, ou seja,
“em geral deve-se fazer isso, mas em certos casos (...)” (1994, p. 91) ou “em tal condição é
preciso fazer isso” (1994, p. 38). Isto quer dizer que, nos julgamentos aparentemente
absolutos emitidos pelos sujeitos, já se encontram neles embutidas, embora não de forma
manifesta, diversas alternativas condicionais consideradas legítimas.
Flament (1994, p. 38) parte para a seguinte proposição: “as prescrições tendem a
aparecer no nível discursivo como incondicionais, enquanto no nível cognitivo elas são, em
sua maioria, condicionais”. Em outras palavras, no discurso tudo é apresentado como absoluto
(incondicional), já as práticas são regidas por crenças condicionais. É esta hipótese da
condicionalidade que proporciona um critério externo para distinguir entre as cognições do
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núcleo central, que seriam absolutas, e as cognições periféricas, que seriam condicionais.
Logo, as práticas estão ligadas ao sistema periférico enquanto o discurso está ligado ao núcleo
central de uma representação, reforçando a importância de se estudar a dinâmica das relações
entre os elementos cognitivos dos dois sistemas, como proposta pela TNC. Assim, outras duas
contribuições da teoria para o campo das RS - o estudo comparativo das RS e o estudo da
transformação das RS a partir das práticas sociais – adquirem maior consistência em função
do critério de condicionalidade estabelecido por Flament (1994).
Quanto aos estudos comparativos, a TNC sustenta que duas representações devem ser
consideradas distintas apenas se seus núcleos centrais tiverem composições também
diferentes. Caso as diferenças se apresentem apenas no nível dos seus sistemas periféricos,
trata-se de uma mesma representação que se manifesta diferentemente em função de
diferentes condições circunstanciais, de ordem grupal ou interindividual. Ou seja, as
manifestações da representação diferem apenas quanto às cognições periféricas condicionais,
mas não quanto às cognições absolutas do sistema central, que proporcionam o significado
básico da representação e organizam globalmente os elementos periféricos.
Em se tratando da transformação das RS, Abric (1998, p. 51) declara que para que
uma representação se transforme realmente, deve haver uma transformação de seu núcleo
central:
“A mudança da representação provoca uma modificação da atitude (aqui uma atitude
positiva torna-se negativa). A modificação da atitude somente é obtida no caso em
que o núcleo central é atacado. O ataque ao sistema periférico não provoca nenhuma
mudança na atitude.”

Em síntese, a transformação ocorre no sistema periférico, uma vez que este recebe os
elementos novos e discordantes da representação.
Após a contribuição de Flament (1994), a TNC propõe o seguinte esquema descritivo:
“modificação das circunstâncias externas; modificação das práticas sociais; modificação dos
prescritores condicionais (sistema periférico) e modificação dos prescritores absolutos (núcleo
central).” Isto não significa, portanto, que, uma vez iniciado o processo nas instâncias
externas das circunstâncias concretas e das práticas sociais modificadas, ele vá
obrigatoriamente até o efetivo surgimento de uma nova representação.
Partindo da noção de condicionalidade, Flament (1994) considera que tudo se passa de
tal modo que cada indivíduo envolvido no processo possa dizer: “nas circunstâncias, eu faço
alguma coisa não habitual, mas tenho boas razões para isso”. Neste sentido, o sujeito ajusta
suas condutas/comportamentos a necessidades práticas, ou seja, encontra razões válidas para
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interpretar as suas representações acerca de um dado objeto. Tais boas razões são cognições
condicionais que justificam a emergência de novas práticas, as quais refletem mudanças
circunstanciais no ambiente. Se essas novas condições e práticas persistem e, principalmente,
se são percebidas como irreversíveis, o núcleo central pode chegar de fato a ter sua
composição alterada e, portanto, surgir uma representação diferente do objeto. Em caso
contrário, as modificações menores no âmbito do sistema periférico podem ser suficientes
para manter a estrutura básica da representação bem adaptada às condições conjunturais
prevalentes.
Ao discorrer sobre o processo de transformação das representações sociais, Guimelli
(2003) acrescenta que, por tratar-se de um processo dinâmico, as representações sociais
podem ser modificadas e transformadas. Contudo, este processo de transformação adquire
formas diferentes de acordo com o fato de novas práticas estarem em contradição com
representações antigas. Quando o grupo considera a situação relevante para modificar suas
práticas e são igualmente consideradas irreversíveis, estas são transformadas. Em contrário, as
representações são modificadas superficialmente. Para Rouquette (1998), as influências entre
representações sociais e práticas sociais são de mão dupla. Segundo o autor, as representações
sociais são condições de práticas e as práticas são agentes de transformação de
representações. Ambas possuem efeito umas sobre as outras.
Os estudos comparativos das RS evidenciam a relação entre práticas e representações,
segundo as proposições da TNC. Deles decorre a implicação metodológica de que não basta
buscar inferir as representações a partir dos discursos dos sujeitos. É preciso articular esses
dados com aqueles provenientes da investigação das práticas vigentes no grupo que está sendo
investigado, porque estas são as principais fontes das cognições condicionais, manifestadas
mais prontamente no discurso espontâneo. Segundo Flament (1994), “o discurso espontâneo
dos sujeitos está longe de revelar a complexidade das RS”. Um aspecto a ser considerado nos
estudos de RS e que justifica tal afirmativa consiste na existência de pressões normativas que
podem influenciar na expressão de conteúdos de representações sociais, especialmente em
questionários e entrevistas, levando os sujeitos a responder de um modo que seja desejável
socialmente.
As representações sociais são definidas por Abric (2001) como construções
sociocognitivas, por estarem submetidas a uma dupla lógica: a cognitiva e a social. A
coexistência de ambas permite compreender, por exemplo, por que a representação tolera e
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integra aparentes contradições entre discursos e práticas. Essas contradições, na verdade, são
apenas aparentes, já que uma representação é um conjunto organizado e coerente, regido por
regras próprias, de funcionamento específico, que estão presentes na interseção dos processos
cognitivos e da lógica social.
Abric (2001) ressalta que uma representação também é determinada não somente pelo
contexto discursivo, mas também pelo contexto social, constituído pelo contexto ideológico e
pelo lugar que o indivíduo ou grupo ocupa no sistema social. Neste sentido, faz-se necessário
compreender não somente o conteúdo, mas também a dinâmica de uma representação, posto
que as aparentes contradições encontradas em um conteúdo de uma representação podem
estar ligadas diretamente aos seus efeitos de contexto. Assim, permite-se descobrir o princípio
organizador de uma representação ocultado pela imposição de um contexto particular.

2.1 O Estudo da Ancoragem na Abordagem Estrutural – a ancoragem nas práticas
Moscovici (2003) considera uma representação social um conjunto organizado de
significados, crenças, uma formação simbólica, gerada na interação de um grupo com um
objeto, que está inserida em um contexto social (campo social), no qual se encontram outras
formações simbólicas, outros objetos e ainda outros grupos sociais que também possuem
valores e crenças. Campos (2013) acrescenta que nas situações reais e complexas os sujeitos
raramente se deparam com um objeto isolado, tampouco se ancoram em uma única
representação para identificar a situação, avaliar as condutas possíveis e agir. Assim, os
sujeitos constroem “sistemas representacionais” complexos para fazer frente a situações
sociais, por exemplo, a das práticas profissionais. Nestes sistemas, as práticas reais, efetivas,
são incorporadas como formas cognitivas pré e pós-ato, tanto no sentido da orientação das
práticas futuras, como julgamento (avaliação) dos atos emitidos.
A ancoragem, portanto, não se trata de um processo estático e sim, de um processo
permanente nas representações sociais, pelo qual a representação cria e mantém viva suas
raízes no sistema sociocognitivo dos sujeitos. Campos (2003) considera o estudo da
ancoragem um dos processos sociais e cognitivos que sustentam viva uma representação,
tornando seu estudo não apenas importante, mas, sobretudo, necessário à compreensão do
funcionamento de uma RS.
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Moliner (2000, p. 19) define a ancoragem como o processo pelo qual a representação
se insere (“se agarra”) na sociedade, por meio de duas formas complementares:
De um lado as informações relativas ao objeto de representação serão interpretadas a
partir de domínios de conhecimentos pré-existentes, que vão servir de quadro de
referência. [..] de outro lado, os saberes, assim produzidos, vão ser
instrumentalizados pelos grupos sociais, lhes permitindo legitimar suas posições ou
de atingir seus objetivos.

A ancoragem pode assim ser concebida como um “processo dinâmico”, sempre
presente quando uma situação social solicitar uma avaliação acurada dos elementos
simbólicos inseridos nela e quando uma situação da realidade social exigir um
“reconhecimento”, uma re-inserção da experiência atual em um quadro simbólico/cultural de
referência. (CAMPOS, 2009)
Segundo Moliner (2000), as proposições iniciais de Moscovici (abordagem
dimensional) apontam elementos para entender o funcionamento (dinâmica) das
representações, indicando a existência de um “núcleo figurativo”, além de três dimensões: a
informação (o objeto de representação em si), a atitude (como um grupo reage e orienta-se a
partir de uma dada representação) e o campo (o grupo de pertença dos sujeitos). No entanto,
não é abordada a relação entre estas dimensões e o núcleo figurativo, faltando assim, uma
visão global da organização interna nas proposições iniciais de Moscovici. Deste modo, desde
a formulação da TNC, pesquisadores da escola estrutural também se interessam em estudar
como uma RS (seus elementos centrais e periféricos) reage a mudanças ou dinâmicas sociais,
contrariando a idéia de que esta abordagem é restrita ao estudo da objetivação, ou seja, limitase a conhecer o núcleo central de uma representação.
Segundo Campos (2009, p. xx ),
“as representações sociais concebidas como saberes dinâmicos são concebidas como
‘reagentes’ ao seu meio social, à variabilidade das interações entre grupos sociais e
entre estes e seu ambiente simbólico, que por economia, alguns preferem chamar de
‘cultura’ “.

Deste modo, para a abordagem estrutural, a objetivação e a ancoragem são
fundamentais no modo como os indivíduos/grupos lidam com uma RS, como forma ou
“estrutura” de conhecimento, ou seja, como o conhecimento se inscreve na sociedade.
Como já mencionado, uma representação é composta de um conteúdo e uma
organização ou estrutura, esta última dividida em dois sistemas (central e periférico), cada um
assegurando diferentes funções. Neste contexto, a “inserção” (ancoragem) da representação
na sociedade se opera muito mais através do funcionamento do sistema periférico do que do
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sistema central, sobretudo porque é no sistema periférico que se encontram os esquemas de
ação (CAMPOS, 2009) .
A abordagem estrutural vai além da utilização de métodos não experimentais de coleta
de dados (entrevistas, observações, análise de textos etc.), uma vez que não se satisfaz com a
simples descrição do conteúdo das RS. Ao afirmar que uma representação não é revelada em
toda sua complexidade pelos sujeitos “senão se lhes colocam boas questões!”, FLAMENT
(1994) refere-se não somente à formulação das perguntas nos questionários ou nas entrevistas
iniciais, mas principalmente aos procedimentos da etapa intermediária da pesquisa
(tratamento e análise dos dados obtidos), envolvendo uma efetiva articulação entre teoria e
método.
A abordagem estrutural intenciona estudar a ancoragem das RS nas situações (dinâmicas)
sociais, ou ainda, na interação social. (Moliner, 2000; Campos, 2003). Assim, pesquisadores
que a utilizam vêm desenvolvendo modelos de estudo da ancoragem. Segundo Campos
(2009), dois casos diferentes podem se apresentar na realidade: a) elementos simbólicos
salientes da situação e da representação convergem, desencadeando “esquemas de ação”
“normais” (frequentes, aceitáveis, legítimos, às vezes excepcionais –pouco frequentes- mas
ainda sim, “dentro da norma”). Nestes casos a RS funciona (dinâmica) “quase
instantaneamente”; b) elementos simbólicos salientes da situação são “estranhados”, a
situação se apresenta como estranha, não-familiar (mudanças na realidade objetiva,
emergência de novas práticas, alteração da frequência de práticas anteriores pouco usadas,
contradição entre a situação, a percepção do “objeto” e as práticas necessárias...). Nestes
casos o processo de ancoragem se torna novamente saliente, levando à mudança de chave-deleitura, à alteração de esquemas cognitivos periféricos (função de defesa da RS) ou à
transformação de esquemas centrais, ou seja, levando à transformação da representação
(CAMPOS, 2009).
Os primeiros trabalhos que colocaram explicitamente a questão da dinâmica das
representações estabilizadas voltaram-se ao estudo das práticas na evolução ou transformação
das representações sociais (FLAMENT, 1994). Flament é o primeiro a se dedicar à elaboração
de um modelo de estudo das relações entre práticas e representações, que implica a construção
de uma visão do contexto no qual esta relação ocorre. Flament inspira-se na “representação
global da tarefa”8 de Codol (1969), porém mais complexa, já que considera haver dois
8

Baseado em um conjunto de estudos experimentais sobre a interação grupal, Codol adverte quanto ao risco de
se estudar separadamente as representações no interior de grupos restritos, por que em toda situação de grupo os
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sistemas internos à representação social: o central e o periférico, além de se amparar em
estudos de campo, não restritos ao laboratório. Segundo Flament, é necessário conceber
“sistemas de representações”, ora para encontrar a coerência dos saberes dos sujeitos/grupos
em relação a um objeto específico, em situações sociais complexas, por exemplo, a das
práticas sociais; ora para se compreender a relação entre saberes (sistemas de representações)
e práticas, com intuito de analisar a determinação das práticas pelos saberes ou o inverso.
Campos (2013) considera o Estudo de Guimelli (1994) sobre a “função de enfermeiro”
um bom exemplo de como a abordagem estrutural pode estudar a ancoragem da RS nas
práticas grupais, bem como a relação entre papel e práticas. Um grupo de sujeitos, neste caso,
enfermeiros, historicamente desenvolve dois ou mais tipos de práticas, constituindo “práticas
novas” ou “práticas tradicionais”; às vezes um tipo de prática está em “oposição” a outro.
Conforme o acesso e a frequência a “práticas novas”, aparecem diferenças no núcleo central
da representação. Os resultados deste estudo apontam que existem práticas diferenciadas em
relação ao cuidado, constituindo-se dois papeis distintos representados: o “papel tradicional”,
com tarefas/atos prescritos pelos médicos e o “papel próprio”, relacionado a uma autonomia
do enfermeiro.
Apesar da consistência teórica conferida por meio dos estudos de Guimelli, ainda
havia a necessidade de inserir a “dinâmica interna” (das relações hierárquicas entre os
elementos da representação) em uma visão mais ampla do espaço social. Assim, a noção
provisória de uma “ancoragem nas práticas” é substituída pela “ancoragem na situação”. Em
1994, Abric expande a afirmação de Codol (1969), modificando a noção de “representação
global da tarefa” para “Representação global da Situação”, ou simplesmente, a “representação
da situação”, que abrange o sentido de “representação do contexto”. Tal modelo determina a
natureza das relações entre práticas sociais e representações.
Partindo de tais proposições, Campos (1998) elaborou um modelo denominado
“Sistema Representacional da Situação” para o estudo das práticas profissionais, que foi
testado para o estudo das práticas dos educadores de meninos de rua no Brasil. Tal modelo se
elementos da situação (tarefa, grupo, o si mesmo e os outros) constituem um sistema indissociável; neste sentido,
no interior das situações de grupo, existem sistemas de representações que se correlacionam entre si, de tal modo
que, por exemplo, a representação que os indivíduos fazem da tarefa a ser executada pode influenciar a
representação que eles mantém acerca deles próprios e dos outros membros de outro grupo. Os resultados
obtidos neste conjunto de pesquisas levam Codol (1974) a afirmar que a representação global da tarefa, como
elemento do sistema representacional da situação, está ligada à representação de si mesmo e à representação dos
outros. Este modelo foi aplicado por Garnier (2000) para o estudo da situação de sala de aula e por Campos e
Lagares (2000) para o estudo da representação social do trânsito. (Campos, 2012)
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propõe a colocar em uma mesma dimensão cognitiva um conjunto de representações
implicadas no campo representacional de um objeto e um conjunto de práticas, com o objetivo
de compreender as determinações das representações sobre as práticas.
O modelo supõe que algumas condições sejam preenchidas para sua aplicação: a)
avaliação das condições objetivas, sobretudo as condições que as instituições impõem aos
sujeitos e a percepção destas condições; b) análise do papel institucional definido pelas
instituições nas quais as práticas a ser estudadas são realizadas; c) avaliação da percepção de
autonomia por parte dos sujeitos envolvidos; d) avaliação da carga afetiva, da referência à
memória coletiva e avaliação da adesão identitária (sentimento de pertença) dos indivíduos ao
grupo.

Percepção das Condições Objetivas da Situação
RS da Situação
Concepções
Institucionais

RS dos Outros

RS de Si

(Outros agentes
sociais)

(Agente social )

Práticas

Figura 1 – Sistema Representacional da Situação
Fonte: CAMPOS (1998)

A aplicação do modelo desenvolvido por Campos (1998) segue três fases: 1) estudo
estrutural das representações envolvidas (do grupo focalizado e dos outros agentes),
identificando e testando os elementos centrais e elementos periféricos importantes; 2) estudo
das práticas, produzindo inventários de práticas frequentes e avaliando a importância atribuída
a estas. Na elaboração do inventário de práticas é preciso recorrer à técnica de juízes; 3)
elaboração de instrumentos que coloquem em relação os elementos relevantes das RS e as
práticas (análise fatorial ou análise de similitude).
Para a realização de uma das etapas dos procedimentos metodológicos de nosso
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estudo, recorremos a uma adaptação dos modelos propostos por Guimelli (1994) e por
Campos (1998). A associação entre este estudo e os trabalhos de Campos e de Guimelli
consiste na hipótese de que as práticas que são valorizadas pela Escola podem ser diferentes
das práticas valorizadas pelo professor, uma vez que ao estudarmos as representações sociais
do trabalho docente não podemos ignorar a visão institucional na qual o grupo de professores
está inserido (escola/sistema escolar), que também constitui um grupo e possui expectativas
sobre o trabalho docente, manifestadas sob a forma de papeis (institucionais), que são
percebidos e integrados no sistema sociocognitivo destes sujeitos. Não podemos descartar
ainda a possibilidade dos sujeitos que pertencem a um quadro institucional mais tradicional
responderem a questões ativando um papel que aquela instituição constrói, podendo esta
exercer uma pressão normativa em relação ao grupo e influenciar fortemente em suas
representações.

Percepção das Condições Objetivas da Escola
RS da Situação
Papel
Institucional

RS de Si
(Professor )

Práticas

Figura 2 – Sistema Representacional da Situação – Escola
Fonte : PEREZ, 2017 (adaptado de Campos, 1998 e Guimelli, 1994)

Deste modo, nosso estudo está concentrado nas seguintes fases: 1) estudo das práticas
docentes, produzindo um inventário de práticas freqüentes e valorizadas (professor e escola),
recorrendo ao método de juízes; 2) mensurar as distâncias/proximidades das práticas por meio
de análise de similitude; 3) análise dos elementos relevantes das RS do trabalho docente e das
práticas por meio da técnica dos esquemas cognitivos de base.
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2.1.1

A Relação entre o papel, as Representações Sociais e as Práticas

Ao explicar o pensamento social, Parsons (2010 [1937]) define o sistema social como
um sistema de ações, definindo a “unidade ato” (act unit) como o conjunto formado por um
ator que visa fins numa situação. O comportamento do ator é intencional, esforçando-se para
ligar fins e meios. Os meios que definem a situação do ator fazem parte do sistema de ação
não apenas sob a forma de valores e cultura, mas também sob a forma de normas, regras e de
papeis sociais. O ator não “escolhe arbitrariamente”, num conjunto aberto, os meios mais
adaptados para atingir fins dados pela cultura porque, no registro proprio do sistema social,
esses meios estão inclusos na definição dos papeis atribuídos aos atores. Enfim, para que o
ator atue, importa que ele seja “motivado”, ou seja, que ele tenha integrado em sua
personalidade as razões de agir e de desejar os fins comuns.
A distinção analítica entre o ator (personalidade), os meios (papeis e normas) e os fins
(valores) conduz, portanto, a uma concepção integradora da ação, já que a cada um destes
níveis corresponde uma dimensão do sistema social que a determina.
A Teoria da Ação proposta por Parsons é, em suma, uma teoria do sistema social que
comporta quatro elementos: a) a ação está orientada para valores; b) ela supõe uma
capacidade de adaptação; c) ela refere-se a normas, que asseguram a integração e a ordem
social e d) ela implica motivações.
Segundo Parsons (2010 [1937]), o sistema de ação define ao mesmo tempo o ator e o
sistema. Deste modo, as noções de instituição e de papel tornam-se cruciais, já que são elas
que permitem a passagem de um plano ao outro. Mais precisamente, as normas e os papeis
são concebidos como a “institucionalização” dos valores, que “informam” a personalidade e
as motivações. Os valores e as normas, portanto, definem as relações sociais, que são assim
concebidas como papeis regulados por normas e que remetem a valores. Este mesmo conjunto
cultural e normativo é interiorizado pelo indivíduo até a sua personalidade.
Parsons (1967, p. 207) atribui à noção de sistema estrutural-funcional de ação a forma
mais eficiente para garantir a manutenção de padrões comportamentais necessários para o
funcionamento institucional de sistemas gerais de ação,
“isto é, a legitimidade institucionalizada de padrões sociais deve atrelar-se dentro de
certos limites para reprimir os possíveis desvios e assegurar a cooperação efetiva(...)
Isso porque é importante para a coesão social que os agentes sociais sejam
institucionalmente regulados(...) as instituições definem as condutas legitimamente
esperadas e desejadas.”
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O autor propõe um modelo teórico de estabilização de estruturas sociais por meio de
uma “racionalidade institucionalizada” e regulada da ação social contra os tipos “indesejáveis
de sistemas sociais”, atribuindo um peso maior aos sistemas sociais de ação integradosgeneralizados e padronizados-institucionalizados. A institucionalização de normas e padrões
comportamentais torna-se, então, o único caminho a seguir e a justificativa mais coerente para
a racionalização da ação dos agentes sociais.
Parsons (1967) considera que os agentes sociais submetem-se às regras que, por sua
vez, determinam suas ações, sendo assim privados de reflexibilidade por serem relativamente
“capazes” de descreverem sua relação com o mundo social. Segundo Parsons, há uma coerção
externa que determina as ações dos indivíduos e os valores sociais interiorizados no curso da
socialização exercem forte influência no processo de tomada de decisão dos agentes,
formando um sistema autônomo. A análise do sistema social parsoniano prevê a possibilidade
de ocorrer determinadas mudanças em contextos diferenciados, já que os próprios sistemas
sociais são diferenciados. Entretanto, o cerne da análise de Parsons é justamente o equilíbrio
dos processos interativos num sistema social como ponto fundamental para o controle social e
para a manutenção das estruturas sociais.
Parsons (1968) considera o sistema social como um sistema “aberto”, que se encontra
em relações de interdependência com certo número de sistemas circundantes. E o papel
constitui a unidade básica conceitual sistêmica na busca pela garantia do funcionamento
adequado aos sistemas circundantes (de personalidade, cultural e comportamental), bem como
pela integração de possíveis diferenciações dentro destes sistemas. Assim, enquanto papel e
status constituem-se, na visão de Parsons, em elementos móveis no sistema social,
institucionaliza-se o esquema conceitual geral da ação, normatizando-a e esquematizando
sistematicamente a manutenção da ordem social.
Na perspectiva de Goffman (2014 [1959]), os papéis marcam posições sociais e são
definidos como um conjunto de demandas e expectativas por parte de quem os exercem – os
agentes - e das pessoas relacionadas – os expectadores. Fundamentado na tradição sociológica
interacionista, Goffman pressupõe que as pessoas interagem por meio da comunicação que
engloba essa interação a partir de um self relacional, percebido como um objeto passível de
intercâmbios simbólicos, tendo em vista que as pessoas podem interagir com outras e com
elas mesmas a partir desse self.
As concepções que as pessoas desenvolvem a respeito de si e dos outros dependem em
grande parte das posições sociais (status) que ocupam e de como elas e os outros são não
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apenas definidos, mas também como são reconhecidos nessas posições. Portanto, os papéis
sociais impulsionam o desenvolvimento do self, além de propiciar a compreensão do
contexto, já que a aprendizagem das normas gera sentidos ao self, possibilitando a
autodefinição a partir das posições sociais. Nesse ínterim, os sistemas sociais são formados
por selves, que ocupam diversos papéis, interagindo entre si pela linguagem. Dessa interação
resultam o sistema social e o self (GOFFMAN, 2014)
Portanto, a partir desse self relacional, múltiplos papéis podem ser assumidos por uma
determinada pessoa no mesmo momento histórico, denominado multiplicidade de papéis.
Assim, as pessoas podem transitar de um papel ao outro de acordo com o contexto,
demarcando posições na sociedade.
As expectativas sobre como se deve agir em diversos papéis sociais se constroem em
processos de negociação no âmbito da linguagem entre agentes e expectadores, criando-se os
jogos de papéis. Nestes, os múltiplos papéis apresentam diversos relacionamentos com outros,
formando uma rede, incluindo os espaços representacionais da família, do trabalho etc, que
além de servirem de palco com seus cenários, tornam-se amplas redes semânticas em
processos de ressignificações dos valores e das crenças compartilhados com expectativas e
regras em contínuas transformações. Num fluxo contínuo de interação o sujeito está sempre
atento às impressões que causa aos outros e às expectativas destes em relação a ele.
Segundo

Goffman

(2014[1959]),

os

papeis

sociais

caracterizam-se

pelas

representações de personagens que criamos e recriamos de acordo com as relações sociais que
mantemos em nossa vida cotidiana, com o cenário, com as nossas experiências anteriores e
nossas

expectativas

futuras,

o que

Schutz

chamou

de “contexto

significativo”

(Sinnzusammenhang). Assim, representamos diferentes papeis de acordo com cada situação
vivenciada. Schutz (1973, p. 49) acrescenta que o indivíduo traça seu projeto de ação futura
de acordo com suas experiências passadas, o que lhe indicará como atuar em determinadas
circunstâncias, ou seja, o indivíduo representa papéis sociais adequados à circunstância com
base nas relações passadas, a fim de reduzir os possíveis conflitos nas relações sociais atuais e
projetar condições desejáveis às ações futuras.
No ambiente de trabalho os indivíduos tendem a esperar uns dos outros um
determinado comportamento. Sabendo dessa exigência, tenderão a atuar conforme o esperado.
Já que o papel desempenhado pelo indivíduo é moldado de acordo com os papeis
desempenhados pelos outros presentes, em contrapartida, uma equipe diretiva comprometida
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com a unidade escolar, por exemplo, também poderá induzir os demais a atuarem como
profissionais mais dedicados em suas tarefas.
Goffman (2014[1959]) afirma que ao estar diante de outros, as ações do indivíduo
poderão influenciar a definição da situação que se vai apresentar. Às vezes poderá agir de
forma calculada, para dar aos outros a impressão de que irá provavelmente levá-los a uma
resposta específica de seu interesse (de aceitação/aprovação). Outras vezes o indivíduo terá
pouca consciência de que estará agindo assim e ocasionalmente irá se expressar intencional e
conscientemente de determinada forma porque a tradição de seu grupo ou posição social
(status) requer este tipo de expressão. Outras vezes, as tradições de um papel pessoal poderão
levá-lo a dar uma impressão deliberada de determinada espécie e, contudo, é possível que o
indivíduo não tenha, nem consciente ou inconscientemente, a intenção de criar tal impressão.
Em suma, na medida em que os outros agem “como se” o indivíduo tivesse
transmitido uma determinada impressão, podemos considerar que o indivíduo projetou
“efetivamente” certa definição da situação e “efetivamente” promoveu a compreensão obtida
por um certo estado de coisas, numa perspectiva funcional ou pragmática.
A necessidade de assumir múltiplos papéis e de transitar de um ao outro, alterando as
formas de cognição, pode gerar oposição entre os papéis e as práticas, como: os conflitos, a
ambiguidade, a incongruência e a mistura de papéis (SHAW; CONSTANZO, 1970). Os
conflitos podem ser: 1- interpapéis – quando um papel social assumido por uma pessoa é
contraditório a outro ou a outros desempenhados ou 2- intrapapel – quando as exigências para
um único papel são incompatíveis com a possibilidade de a pessoa desempenhar esse papel.
Já a ambiguidade de papéis remete à emissão de mensagens contraditórias sobre o
desempenho em determinado papel e as expectativas sobre ele. A incongruência ocorre
quando existem conflitos normativos intrapapel, se o agente adota determinadas crenças ou
regras que estão em desacordo com as exigências esperadas para um determinado papel.
Há ainda outras situações em que pode ocorrer o conflito no desempenho dos papéis:
quando há perda ou falta de recursos necessários para o desempenho adequado; ao surgirem
novos papéis sem que as expectativas sobre eles sejam conhecidas; quando há expectativa
referente a um papel apenas de uma das partes que interage com ele; quando há expectativas
relativas por diferentes grupos e ao surgirem crises nos sistemas, rompendo os padrões
definidos aos papéis anteriormente efetivos. Por conseguinte, um aspecto causador de
oposição entre papéis e práticas é a sobrecarga de papéis, que advém quando são assumidos
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papéis com muitas exigências e expectativas ou em situações em que os jogos de papéis são
muito complexos.
De acordo com Goffman (2014), em geral, as definições da situação projetadas pelos
diferentes indivíduos em um ambiente de trabalho são suficientemente harmoniosas, a ponto
de não ocorrer uma profunda contradição. Normalmente, o indivíduo busca agir de forma
cordial, transmitindo uma situação que julga ser agradável frente aos outros, mesmo que
temporariamente. Tal harmonia superficial é possível na medida em que cada indivíduo oculta
seus próprios desejos e reafirma valores aos quais todos se sentem obrigados a prestar falsa
homenagem, elaborando assim, uma forma de modus vivendi interacional:
Os participantes, em conjunto, contribuem para uma única definição geral da
situação, que implica não tanto num acordo real sobre o que existe, mas, antes, num
acordo real quanto às pretensões de qual pessoa, referentes a quais questões, serão
temporariamente acatadas. Haverá também um acordo real quando à conveniência
de se evitar um conflito aberto de definições da situação. Referir-me-ei a este nível
de acordo como um “consenso operacional” (GOFFMAN, 2014, p. 22)

Neste sentido, o profissional deve, em seu ambiente de trabalho, buscar reconhecer o
modus vivendi interacional, de modo a projetar sua conduta de forma compatível, o que
proporcionará relações menos conflituosas. Com o objetivo de consolidar um “consenso
operacional”, diversas organizações adotam o “código de ética”, um documento normativo de
conduta, que possibilita formalizar as regras estabelecidas pelas instituições e, de certa forma,
delimitar quais papeis os indivíduos deverão representar.
Assim, quando um recém- contratado chega à empresa, este se depara com um cenário
e com personagens ainda desconhecidos. Esse primeiro contato é marcado por uma busca de
sinais que possam orientar o indivíduo em suas ações. Este, geralmente, procura “ler” o
“cenário” que está montado, ou seja, as aparências físicas da empresa e dos outros
funcionários, para, então, idealizar um personagem que terá de representar. Assim, parte das
ações do recém chegado será induzida pelas ações dos demais. A idealização é uma tendência
que os atores têm a oferecer a seus observadores uma impressão que é idealizada de várias
maneiras diferentes. O novato buscará identificar qual a idealização de colaborador que a
organização almeja e buscará representá-la. A partir das informações iniciais adquiridas pelo
indivíduo, começam a ser definidas a situação e o planejamento das suas “estratégias de
ação”, em resposta. À medida que as relações progridem, ocorrerão ajustes nessas
informações iniciais, o que afetará também na projeção do papel a ser representado.
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Em síntese, o estudo dos papeis permeia a relação entre representações sociais e
práticas, particularmente nos estudos cujos objetos de representação são profissões ou práticas
profissionais (ABRIC, 1994; GUIMELLI, 1994). Também esta mediação é sustentada por
Moscovici (1988) ao afirmar que sua visão de sociedade está mais próxima daquela de
Goffman do que de Durkheim (em suas representações coletivas), ou seja, inscreve a própria
TRS em uma perspectiva sociológica mais interacionista e construtivista.
Por um lado, o professor traz consigo um conjunto de práticas e traços identitários que
são formados na escola e na família desde sua ontogênese como aluno. Num sentido mais
próximo de Goffman (2014), o professor vai jouer le jeu (jogar o jogo) , com negociação
entre a representação do trabalho docente já constituída mesmo antes de entrar no seu
primeiro emprego. Por outro lado, encontra na instituição e na organização os papeis que
instala e regula ao longo da trajetória profissional.
No sentido de uma visão dos papeis mais próxima à teoria parsoniana, a escola, como
organização, apresenta tarefas e obrigações bem diferentes daquelas associadas a um
engajamento profundo com o futuro do aluno (nota-se que aqui não se trata do mesmo
personagem “aluno” definido pela organização escolar), sobretudo no cenário de mudanças
crescentes e de novas exigências e precárias condições de trabalho, como descrito nos
capítulos anteriores.
Neste sentido, nosso estudo se interessa por este espaço de tensão, de conflito entre o
que o professor deseja fazer (práticas associadas à representação social do trabalho docente) e
o que a organização escolar de fato espera dele e valoriza como “práticas” escolares.

3 Representações, Práticas e Papel: um estudo estrutural sobre as representações sociais
do trabalho docente
Nosso estudo teve como objetivo olhar para as práticas escolares, além de estudar a
relação entre as representações sociais do trabalho docente e o papel, bem como suas relações
com as práticas. Além disso, intencionamos investigar a dimensão prática em alguns
elementos do núcleo central encontrados nas pesquisas contemporâneas sobre as
representações sociais de trabalho docente. Considerando que o campo de estudos das
representações sociais é tradicionalmente plurimetodológico, nossa pesquisa foi composta por
três estudos: a) Estudo I- Estudo das Práticas Escolares, b) Estudo II- Estudo das RS das
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Práticas, sua relação com as RS de trabalho docente e do papel escolar e c) Estudo III- Estudo
dos Elementos do Núcleo Central das RS do Trabalho Docente.

3.1 Estudo I – Estudo das Práticas Escolares
Este estudo, caracterizado como exploratório, compreendeu quatro etapas de
execução, sendo três etapas para aplicação e uma para tratamento e análise dos dados.
3.1.1 Sujeitos
 Primeira etapa- 10 professores, atuantes dos anos iniciais de uma escola pública da
rede municipal do Rio de Janeiro;


Segunda etapa- 8 professores especialistas partiparam do estudo, como juízes;



Terceira etapa- 65 professores atuantes dos anos iniciais, todos com mais de dois anos
de experiência profissional, da rede pública, nos seguintes municípios do Estado do
Rio de Janeiro: Araruama (Região dos Lagos – Baixada Litorânea), Belford Roxo,
Duque de Caxias e São João de Meriti (Baixada Fluminense) e Mendes (Região Sul
Fluminense). Os munícipios foram selecionados por possuírem uma rede de ensino
estruturada, contendo um número satisfatório de professores atuantes dos anos iniciais
e de fácil acesso para alguns dos integrantes do nosso grupo de pesquisa que se
dispuseram a colaborar quanto à aplicação dos instrumentos.

3.1.2 Instrumentos e procedimentos
Na primeira etapa, foi realizado um grupo focal9 (Apêndice A) com 10 professores,
sob o tema “Trabalho Docente”. Um dos eixos explorados foi “o que o professor faz
(ações/práticas) na escola”, já que tínhamos por intuito distinguir as práticas frequentes das
valorizadas. Foi feito um levantamento das ações (práticas) realizadas, de onde se obteve um
inventário de 64 atividades realizadas pelos professores.
Na segunda etapa, a lista com as 64 “atividades” foi submetida a uma análise pela
técnica de juízes (8 professores formados em Pedagogia e experientes participaram desta
etapa) com o objetivo de se fazer uma filtragem para se chegar a uma lista menor. Ex.: Antes
da filtragem: 1- Fazer chamada 2- Preencher diário de classe – Após filtragem: 1- Fazer
chamada e preencher diário de classe / Antes da filtragem: 1- Corrigir atividades no quadro 29

O grupo focal foi elaborado e aplicado pela professora Viviane Queiroz, aluna do Curso de Mestrado em
Educação do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estácio de Sá.
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Corrigir atividades no caderno do aluno – Após filtragem: 1- Corrigir atividades no quadro ou
no caderno do aluno. Chegou-se a uma lista com 38 ações (práticas) realizadas pelos
professores (Apêndice B).
Na terceira etapa foi apresentada a lista de 38 práticas a 65 professores, em que foi
solicitado aos sujeitos que selecionassem as 10 (dez) práticas consideradas mais importantes
por seus colegas professores para ser um “bom professor” e as 10 (dez) práticas que estes
professores supunham ser consideradas por sua escola de atuação como mais importantes.
Os sujeitos não apresentaram resistência, tampouco qualquer dificuldade em preencher
o instrumento. Cabe ressaltar que este instrumento de pesquisa teve o propósito de não deixar
espaço para o discurso normativo e ideológico, ou seja, para a imagem ideológica do trabalho
docente. Neste sentido, quando o sujeito se desloca, deixando de se referir à 1ª pessoa para se
referir à 3ª pessoa (“o que seus colegas acham”), encobrindo assim, o efeito de “zona muda”
das representações, consegue avaliar seu trabalho de outra forma, filtrando as expectativas da
Escola. No entanto, quando há tomada de posição ou quando se sente julgado, é apresentada
uma postura defensiva, evidenciando assim um contexto extremamente normativo da
representação.

3.1.3 Resultados
Foram selecionadas as 30 práticas mais frequentes na condição auto-julgamento
(professor) e as 30 práticas mais frequentes na condição julgamento pela escola (apêndice C).
Para a análise, realizamos duas extrações, conforme dois critérios: 1) na primeira,
extraímos as 10 práticas mais frequentes em cada uma das listas; 2) na segunda, com o intuito
de acrescentar ainda elementos importantes do cotidiano escolar e não contemplados no
primeiro critério, estabelecemos um patamar mínimo de 30% dos sujeitos (N=21). Além
disso, extraímos, das duas listas em separado, as práticas com frequência mais próxima e
acima deste patamar (neste caso, com o mínimo de 20 respostas e acima). Discutimos também
estas em relação à percepção que os professores têm da relação entre o “papel próprio” (autojulgamento) e o papel institucional (julgamento pela Escola). A primeira extração é
apresentada nas Tabelas 1 e 2.
Tabela 1 - Condição auto-julgamento, ranking por frequência e posição, Primeira Extração

CONDIÇÃO AUTOJULGAMENTO

AÇÕES
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FREQUÊNCIA

POSIÇÃO

39

1ª

Fazer plano de aula

35
35
30
29
28
28
27
27
25

2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª

Corrigir atividades no quadro ou no caderno do aluno
Manter a disciplina em sala de aula
Promover atividades lúdicas
Conversar com o aluno indisciplinado e/ou com baixo rendimento
Estudar antes o conteúdo a ser dado
Discutir os resultados das provas com os alunos
Explicar as atividades individual ou coletivamente
Mediar conflitos entre os alunos
Aplicar prova

Fonte: PEREZ, 2017
Tabela 2- Condição julgamento pela Escola, ranking por frequência e posição, Primeira Extração

CONDIÇÃO JULGAMENTO PELA
ESCOLA
FREQUÊNCIA
POSIÇÃO

AÇÕES

34

1ª

Ser assíduo e pontual no ambiente de trabalho

34
32
30
30
28
27
24

2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

23
20

9ª
10ª

Participar de Conselhos de Classe
Entregar notas na secretaria segundo o calendário
Mediar conflitos entre os alunos
Participar de reuniões de pais
Conversar com o aluno indisciplinado e/ou com baixo rendimento
Participar de reuniões pedagógicas
Participar de reuniões de elaboração do projeto político
pedagógico da escola
Manter a disciplina em sala de aula
Preparar mural didático

Fonte: PEREZ, 2017

Na segunda extração, obtiveram-se as seguintes práticas (Tabelas 3 e 4):
Tabela 3 - Condição auto-julgamento, ranking por frequência e posição, Segunda Extração

24
24
24
23
23
Fonte: PEREZ, 2017

11ª
12ª
13ª
14ª
15ª

Interagir com os colegas no horário de intervalo
Ser assíduo e pontual no ambiente de trabalho
Corrigir provas/testes ou outras modalidades de avaliação
Participar de Conselhos de Classe
Elaborar atividades de revisão

83

Tabela 4- Condição julgamento pela Escola, ranking por frequência e posição, Segunda Extração

20
20

11ª
12ª

Fazer plano de aula
Fazer chamada e preencher diário de classe

Fonte: PEREZ, 2017

3.1.4 Discussão dos Resultados
3.1.4.1 Discussão dos Resultados da Primeira Extração
Um esquema sintético pode ser apresentado para apoiar nossas análises (Figura 3).

Figura 3- Práticas (ações) valorizadas pelo professor (condição auto-julgamento), práticas valorizadas pela
escola (condição julgamento pela escola) e práticas comuns. Fonte: PEREZ, 2017

Nota-se que na condição auto-julgamento, o professor valoriza as práticas relacionadas
à atividade de ensino, associadas às etapas que envolvem o processo ensino-aprendizagem:
planejamento (Fazer plano de aula, estudar antes o conteúdo a ser dado), execução (promover
atividades lúdicas, explicar as atividades individual ou coletivamente, elaborar atividades de
revisão) e avaliação (aplicar prova, discutir os resultados das provas com os alunos, corrigir
atividades no quadro), ou seja, são valorizadas as práticas funcionais, aquelas que
correspondem à operacionalização das aulas.
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As práticas valorizadas pela escola e não pelo professor estão relacionadas às normas e
regras (assiduidade e pontualidade; entrega de notas, preenchimento de relatórios e diários de
classe, preparação de mural didático), associadas à organização escolar, ou seja, ao bom
funcionamento da escola. Também são valorizadas as práticas presentes nos documentos: nos
regimentos internos, nos parâmetros curriculares, bem como a participação em reuniões
pedagógicas, Conselhos de Classe, elaboração de projetos político-pedagógicos e reuniões de
pais.
Em princípio, as reuniões feitas na escola têm por objetivo oportunizar a discussão e
análise coletiva do processo ensino-aprendizagem, se tornando ferramentas importantes para a
reflexão sobre as práticas pedagógicas e a proposta da escola, permitindo uma reformulação
das mesmas quando necessário, integrando professor, aluno, equipe diretiva e família na
busca de ações alternativas para garantir um ensino de qualidade e, em última análise, o
cumprimento da própria função social da escola.

No entanto, não são práticas valorizadas

pelo professor, sendo vistas apenas como cumprimento de tarefas para ser bem visto pela
escola.
Quanto à elaboração do plano de curso, este também está distanciado das práticas
valorizadas pelo professor, já que parece ser considerado um simples preenchimento de
formulário e feito apenas para cumprir as pressões normativas. Uma possível justificativa
consiste na forma de como ele é elaborado. Em grande parte das escolas este documento é
elaborado durante a “semana de planejamento”, que ocorre no início do ano letivo, muitas
vezes antes de o professor conhecer a turma em que irá atuar.

O professor recebe os

conteúdos contendo as propostas de educação exigidas pelo Estado.

Os Parâmetros

Curriculares Nacionais são atualmente os referenciais utilizados pela maioria das escolas e
mesmo não tendo força de Lei, constituem um currículo que deve ser seguido pelos
professores. Nele consta a proposta pedagógica de cada ano de escolaridade e disciplina (no
caso dos anos iniciais, áreas integradas de conhecimento), bem como os conteúdos, o método
e as formas de avaliação que devem ser adotadas. A partir daí, os professores elaboram o
plano de curso que servirá como pré-requisito para a execução dos planos de aula, que são
diários ou semanais.
Se uma boa prática implica um grau de conhecimento da realidade do aluno, como
planejar antes de conhecer a turma? Até que ponto o plano de curso deve “amarrar” o fazer
em sala de aula? Como saber se os Parâmetros Curriculares, que são nacionais e não
regionais, irão atender às diferenças sócio-culturais nas quais a escola está inserida? Estes e
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outros questionamentos podem colocar o professor em dúvida sobre a relevância do plano de
curso para sua prática pedagógica e talvez por isso o cumpra por sofrer pressões normativas e
acabe fazendo uso do tão famoso “formulário”, preenchendo os objetivos, conteúdos,
metodologia e avaliação, argumentando resumidamente que está cumprindo com seu dever.
Assim, pressupõ-se que o momento de planejamento nada mais tem sido do que um momento
de preencher formulários para ser arquivados na gaveta da equipe diretivo-pedagógica, que
não são consultados ao longo do ano letivo.
Já a elaboração do plano de aula pode ser considerada uma prática valorizada pelo
professor por apresentar características que o tornam um instrumento que efetivamente o
auxilia em sua prática: é dinâmico, pode ser atualizado, adaptado à medida que o professor
tem noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre os conteúdos abordados,
apresenta flexibilidade frente a situações imprevistas e por último, é elaborado de acordo com
a realidade da turma, servindo como ferramenta essencial no processo de preparação das
aulas.
O projeto político-pedagógico (PPP) também parece ser visto como um mero
documento exigido pelas Secretarias de Educação, uma burocracia. Seu conceito, muitas
vezes, pode não estar claro para o professor, embora seja um importante instrumento de
construção coletiva, que pressupõe buscar o trabalho articulado, exigindo um esforço político
que envolve toda a comunidade escolar. Nele deve estar inserida a concepção de Educação
que embasa o trabalho pedagógico que é realizado na escola.
As práticas comuns estão relacionadas ao aluno, porém não direcionadas ao ensino,
mas sim, às práticas disciplinares, ao cumprimento de normas e regras comportamentais, já
que o ato indisciplinado também pode ser entendido como aquele que não está em
correspondência com as leis e normas estabelecidas e por esta razão imprime uma
“desordem”. A indisciplina, portanto, seria uma espécie de incapacidade do aluno em se
ajustar às normas e comportamentos esperados. A disciplina seria, simultaneamente, um prérequisito para o bom andamento da escola e para um efetivo trabalho pedagógico.
A questão disciplinar vem sendo objeto de crescente preocupação no meio educacional
e são constantes as reclamações por parte dos professores em relação às ocorrências de
indisciplina na escola e em sala de aula, talvez por isso, sejam práticas tão valorizadas por
eles. Manter a disciplina em sala de aula tornou-se um desafio para o ensino, razão pela qual a
prática “participar de Conselhos de Classe” receba certa valorização pelo professor (ocupa a
14ª posição), embora seja mais valorizada pela escola (ocupando a 2ª posição). No modelo de
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Conselho de Classe encontrado em muitas escolas, o grupo se reúne e então os professores se
sentem livres para se manifestar. Os diálogos versam, na maioria das vezes, sobre o
comportamento e problemas de indisciplina do aluno, tendo seu desempenho desconsiderado.
Há diálogos entrecortados de comentários, opiniões, juízos de valor e julgamentos. Todos
desabafam e discorrem livremente suas angústias. Muitas vezes o fracasso do aluno é
atribuído a causas psicológicas e então são emitidos juízos de valor não orientados por laudos
diagnósticos ou outra fonte segura que possam validar as afirmações feitas. Assim, ao invés
de avaliar a aprendizagem dos alunos, a prática pedagógica docente, os resultados das
estratégias de ensino empregadas, a adequação da organização escolar e outros aspectos
referentes a esse processo, o Conselho de Classe, em muitas escolas, tem sido restrito a
apontar e julgar comportamentos.
Enfim, Os resultados do estudo exploratório apontam certa disfunção entre o ideal
profissional e o papel institucional, uma vez que ao falar de sua prática, o professor parece
negar o papel que a escola define para ele, já que realiza as práticas julgadas pela escola como
mais importantes para ser um “bom professor”, mas não as valoriza. Por outro lado, a escola
parece não valorizar a qualidade da aula que é ministrada pelo professor, apegando-se aos
aspectos organizacionais, considerados inerentes ao bom andamento da escola.

3.1.4.2 Discussão dos Resultados da Segunda Extração
Nesta segunda extração, os elementos chamam a atenção pela distância entre suas
posições em cada uma das listas: “Fazer o Plano de Aula” (Auto-julgamento: F= 39, 1ª
posição; Julgamento pela Escola: F=20, 11ª posição) e “Ser assíduo e pontual” (Julgamento
pela Escola: F=34, 1ª posição; Auto-julgamento: F= 24, 12ª posição). Outra prática é
destacada neste segundo plano, a de “Integragir com os colegas” (Auto-julgamento: F= 24,
11ª posição; Julgamento pela Escola: F=17, 11ª posição).
Uma última prática também nos chamou a atenção, considerando sua importância na
formação dos professores, apesar de fora dos dois critérios, a “Elaboração do Plano de Curso”
(Julgamento pela Escola: F=19, 13ª posição), também está distanciada das práticas
valorizadas pelo professor, já que parece ser considerada um simples preenchimento de
formulário e feita apenas para cumprir as pressões normativas. Uma possível justificativa
consiste na forma de como ele é elaborado. Em grande parte das escolas este documento é
elaborado durante a “semana de planejamento”, que ocorre no início do ano letivo, muitas
vezes antes de o professor conhecer a turma em que irá atuar.

O professor recebe os
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conteúdos contendo as propostas de educação exigidas pelo Estado.

Os Parâmetros

Curriculares Nacionais são atualmente os referenciais utilizados pela maioria das escolas e
mesmo não tendo força de Lei, constituem um currículo que deve ser seguido pelos
professores. Nele consta a proposta pedagógica de cada ano de escolaridade e disciplina (no
caso dos anos iniciais, áreas integradas de conhecimento), bem como os conteúdos, o método
e as formas de avaliação que devem ser adotadas. A partir daí, os professores elaboram o
plano de curso que servirá como pré-requisito para a execução dos planos de aula, que são
diários ou semanais.

3.2 Estudo II – Estudo das Representações Sociais das Práticas, sua relação com as
Representações Sociais de Trabalho Docente e o Papel Escolar
3.2.1 Sujeitos
Participaram desta etapa do estudo 212 sujeitos, professores atuantes dos anos iniciais
da rede pública municipal de Duque de Caxias-RJ. O município foi selecionado por
apresentar uma rede de ensino estruturada e possuir um número expressivo de professores e
escolas. A rede é composta por 175 unidades escolares, 5.700 professores (atuantes dos anos
iniciais e finais do ensino fundamental) e aproximadamente 80.000 alunos. Além disso, é um
município de fácil acesso para a pesquisadora.
A média de idade dos professores participantes da pesquisa era de 45 anos, com
predominância feminina (apenas 4 professores do sexo masculino), sendo 26 professores com
idades entre 20 e 30 anos, 67 professores entre 31 e 40 anos, 79 professores entre 41 e 50 anos
e 40 professores acima de 50 anos de idade.
O tempo de profissão variava de 1 a 35 anos, sendo 62 professores com 1 a 10 anos de
experiência na Escola Básica, 62 professores com 11 a 20 anos de experiência, 72 professores
com 21 a 30 anos e 16 professores com 30 a 35 anos de experiência profissional.

3.2.3 Instrumentos e procedimentos
O Estudo II foi constituído por duas etapas. Na primeira, foi aplicado a 212 sujeitos
uma questão do “tipo” escolha, contendo o inventário com as 21 práticas docentes, sendo 9
práticas valorizadas pelo professor (condição auto-julgamento, 9 práticas valorizadas pela
escola (condição julgamento pela escola) e 3 práticas comuns, resultantes do instrumento
anterior, reorganizadas na lista de forma aleatória, na qual foi solicitado aos sujeitos que

88

selecionassem as sete ações que mais caracterizam as práticas docentes (Apêndice D). A
utilização deste instrumento permite verificar os elementos que recebem destaque na
representação de um objeto (saliência), bem como identificar os elementos que são ligados ao
objeto representado. Sua utilização possibilita também detectar uma possível hierarquia dos
elementos que compõem uma dada representação.
Na segunda etapa do Estudo II, os dados foram submetidos a uma análise de similitude
(FLAMENT, 1962, 1986). Os elementos resultantes foram categorizados, de maneira a serem
reunidas as práticas que tenham por referência um mesmo significado social, pertencentes a
uma mesma dimensão da representação. Este procedimento fornece uma organização dos
dados sob a forma de gráficos/matrizes de similitude (que são índices de distância ou de
proximidade), possibilitando uma construção de representação gráfica da organização da
representação social identificada (CAMPOS, 2003).

Análise de Similitude
Outra forma de se estudar as representações sociais dentro da abordagem estrutural
consiste no enfoque à conexidade dos elementos. Este tipo de estudo consiste na visão de que
o elemento central da representação social é aquele que se relaciona intensamente com outros
elementos representacionais. Como o núcleo central dá o sentido à representação,
tecnicamente é possível afirmar que os elementos periféricos têm sua significação atrelada aos
elementos centrais. Wolter et al (2016) nos dão o seguinte exemplo: se no caso do estudo da
representação social da AIDS para um grupo X o elemento periférico “jovens” está associado
ao elemento central “morte”, enquanto que para o grupo Y este mesmo elemento “jovens”
está associado ao elemento sexualidade, teremos então duas interpretações completamente
distintas do sentido de “jovens”. Para o grupo X a AIDS seria uma doença que “mata jovens”.
Por sua vez o grupo Y veria a AIDS como uma doença que “aparece pela sexualidade dos
jovens”. Nestes casos fictícios foi possível ver que a relação entre os elementos “jovem” e
“sexualidade” ou “morte” é tão importante quanto a aparição dos elementos. Para estudar este
tipo de relação, o grupo do Midi10 difundiu a técnica da análise de similitude (Flament, 1981).
Esta análise estuda as distâncias entre os diferentes elementos representacionais. Estas
distâncias, tipicamente, são apresentadas em formas de “árvores” onde as ramificações
10

Como os pesquisadores Jean-Claude Abric, Claude Flament, Christian Guimelli e Michel-Louis Rouquette
realizaram suas pesquisas nas cidades de Aix-en-Provence e Montpellier, Sá (1996) decidiu denominá-los de
“grupo do Midi” (nome informal dado ao sul da França)
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traduzem as distâncias e os pólos são os elementos representacionais. Os elementos que são
próximos de muitos outros elementos tendem a ser considerados centrais. Por sua vez os
elementos próximos de poucos outros elementos tendem a ser considerados periféricos. (SÁ,
1996)
A análise de similitude envolve, a partir de um conjunto de dados pareados ou
agrupados, o cálculo de um índice de similitude entre cada par de itens. Segundo Moliner
(1994), o mais simples consiste na relação entre o número de co-ocorrências entre dois itens
específicos e o número de sujeitos envolvidos. Segundo o autor, ao realizar essa operação
para cada par de itens, vai se dispor da matriz de similitude para todos os itens do corpus.
Para facilitar a compreensão e a interpretação das matrizes, constroi-se a “árvore máxima”11,
que se trata de um “grafo” conexo sem ciclo 12 cujos vértices são os itens do corpus e as
arestas são os valores dos índices de similitude entre esses itens. O procedimento de
construção da árvore máxima permite reter apenas as relações mais fortes entre os itens.

3.2.4 Resultados
A partir das práticas hierarquizadas pelo grupo de professores, ou seja, selecionadas
como as que mais caracterizam as práticas docentes, nota-se, pela representação gráfica da
“árvore máxima de similitude” (figura 4), que estão concentradas em elementos ligados à sala
de aula e que estão divididos em dois blocos ou categorias: planejar (fazer plano de aula) e
executar (Explicar atividades), ou seja, são práticas relacionadas ao andamento e
operacionalização das aulas.
As ligações mais fortes com a categoria “fazer plano de aula” são encontradas nas
práticas: “participar de conselhos de classe”, “ser assíduo e pontual no ambiente de trabalho”,
“participar de reuniões de pais”, “participar das reuniões de elaboração do projeto políticopedagógico”, (valorizadas pela Escola) “Promover atividades lúdicas”, “estudar antes o
conteúdo a ser dado”, (valorizadas pelo professor) “mediar conflitos”, conversar com o aluno
indisciplinado ou com baixo desempenho” (práticas comuns ao professor e à Escola). Com
ligações mais fracas estão as práticas valorizadas pela Escola: “fazer relatório do rendimento
individual do aluno”, “fazer plano de curso” , “participar de reuniões pedagógicas” e
11

Assim denominada por apresentar em relação a outras possíveis “árvores” parciais ou menores, a maior soma
de valores das arestas. (SÁ, 1996, p. 129)
12

De acordo com a “Teoria dos Grafos”, um grafo conexo e sem ciclo é “um grafo no qual todos os elementos
que formam os vértices são ligados entre si e em que existe um único caminho para ir de um elemento a outro”
(DOISE et al, 1992, p. 48)
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“preparar mural”. Por último, também com ligação mais fraca, a prática “discutir resultados
das provas com os alunos” (valorizada pelo professor).
Já na categoria “Explicar atividades”, há relações com as práticas: “corrigir
atividades”, “elaborar atividades de revisão”, “corrigir provas/testes ou outras modalidades de
avaliação” (valorizadas pelo professor), “entregar notas na secretaria segundo o calendário”
(valorizada pela Escola) e “aplicar prova” (valorizada pelo professor).
Nota-se que as duas categorias centrais (fazer plano de aula e explicar atividades)
estão interligadas pela prática “manter a disciplina em sala de aula”, que é uma prática
valorizada tanto pelo professor quanto pela escola (Estudo I).

Figura 4- Árvore máxima de similitude das RS das práticas docentes em professores atuantes dos anos iniciais

3.2.5 Discussão dos Resultados
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Diante do esquema apresentado (figura 4), podemos fazer um conjunto de
interpretações. A primeira delas considera que há duas práticas, divididas em blocos ou
categorias, que organizam todo o campo representacional das práticas docentes pela
população investigada (professores atuantes dos anos iniciais), ou seja, todo o campo gira em
torno destas práticas: “Fazer plano de aula” e “Explicar atividades”, que, por sua vez, estão
diretamente ligadas à sala de aula, no sentido de planejar e executar as atividades com os
alunos, e estas, ligadas à prática “manter a disciplina”, formando uma tríade. No entanto, esta
prática possui menor força que as duas primeiras, indicando que ao se planejar e realizar bem
a atividade docente, a disciplina virá como consequência.
Podemos inferir que as práticas “fazer plano de aula” e “explicar atividades” remetem
aos elementos centrais “planejamento” e “ensinar”, encontrados em alguns estudos sobre
representações sociais de trabalho docente. No entanto, vale ressaltar que estes elementos
aparecem raramente em pesquisas realizadas com professores atuantes dos anos iniciais.
Uma segunda interpretação indica que, de um lado, há um conjunto articulado,
composto pelas práticas ligadas à categoria “Explicar as atividades”, que mostra o andamento
da aula, ou seja, o que faz a aula funcionar (explicar as atividades, corrigir as atividades,
aplicar atividades de revisão e manter a disciplina), esta última ligada ao bom andamento da
aula, ou seja, à “normalidade” da aula. Do outro lado, há um conjunto ligado ao planejamento,
em que se encontram as práticas ligadas à rotina, como a participação nos conselhos de classe,
no projeto político-pedagógico, ser assíduo e pontual, preparar o plano de curso, mediar
conflitos, conversar com o aluno indisciplinado, estudar o conteúdo, fazer relatório, mas
também a prática que garante uma aula eficiente, como a elaboração de atividades lúdicas.
Como uma terceira interpretação, nota-se que as práticas relacionadas às expectativas
da escola são mais periféricos (preparar mural, entregar notas, por exemplo), obtendo ligações
mais fracas. Em geral, essas expectativas possuem um impacto na hora de planejar, no
entanto, não possuem o mesmo impacto na hora de executar a aula.
Quanto à questão da disciplina, que parece ser o elemento comum entre a escola e o
professor, o elo entre o “planejar” e o “executar” a aula, na verdade esta parece exercer a
função de “pano de fundo” e não uma função primordial. É uma condição necessária, faz
parte do papel do professor, mas não é o fator primordial, apenas intermediário. No entanto, é
o elemento de ligação entre as duas “dimensões” (planejar e executar)
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A quarta e última interpretação é de ordem metodológica. Na técnica empregada nesta
etapa do estudo, foi perguntado ao professor o que é mais característico à prática docente, não
sendo perguntado sobre o que ele gosta ou não, ou sobre o que ele faz ou não.
Neste caso, tentou-se retirar toda e qualquer pressão normativa ou ideológica do
sistema cognitivo dos sujeitos. Em outras palavras, o sujeito não sente que está sendo julgado,
ou que deve responder o que é desejável institucionalmente. Como resultado, aparece a visão
do trabalho docente vinculado à sala de aula, “saindo de cena” os elementos descritivos,
normativos e valorativos tão frequentes nos estudos de representações sociais sobre o trabalho
docente, em especial com professores dos anos iniciais e fazendo aparecer elementos não
discutidos anteriormente nestes estudos, como “planejamento” e “ensinar”, correspondendo
ao que o professor faz concretamente.
Por um lado isto é positivo, pois é dada especificidade ao trabalho do professor, que é
“ensinar”. Por outro lado, esta etapa do estudo revela a docência como um trabalho isolado,
em que o professor aparece como um profissional individualista, restrito à sala de aula, que
parece não olhar para a escola de um modo geral, pressupondo que a prática docente não
corresponde a uma prática coletiva.

3.3 Estudo III- Estudo dos Elementos do Núcleo Central das Representações Sociais do
Trabalho Docente
3.3.1 Sujeitos
Participaram do estudo 128 sujeitos, professores atuantes dos anos iniciais da rede
pública municipal de Duque de Caxias- RJ, distribuídos entre 20 unidades escolares nos 4
distritos13 do município.

3.3.2 Instrumentos e procedimentos
Segundo Sá (1996), para a identificação definitiva dos elementos do núcleo central são
necessários procedimentos adicionais de pesquisa que permitam ir além das medidas de
freqüência e/ou dos índices de correlação, ou ainda da análise de similitude, dos diferentes
itens isolados no discurso dos sujeitos. Wolter et al (2016) ressaltam que os estudos com a
análise de similitude sempre foram úteis para o estudo da estrutura representacional.
13

O município de Duque de Caxias é dividido administrativamente em 4 distritos, a saber: 1º distrito- centro e
arredores; 2º distrito- Campos Elíseos; 3º distrito- Imbariê e 4º distrito- Xerém
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Entretanto, se esta análise indica a proximidade entre elementos, ela carece de informações
sobre a forma como eles se relacionam. Por esta razão, Guimelli e Rouquette (1992)
adaptaram o modelo dos Esquemas Cognitivos de Base (SCB) para o estudo dos tipos de
relação entre elementos representacionais. Deste modo, para complementar o tratamento dos
dados obtidos neste estudo, utilizamos uma adaptação deste modelo (Apêndice D), que
procura ir além da conexidade quantitativa detectada pela análise de similitude, aplicando o
modelo SCB a 128 sujeitos, constituindo assim o Estudo III de nossa pesquisa.
O procedimento de coleta de dados previsto pelo modelo SCB seguiu três etapas
(GUIMELLI; ROUQUETTE, 1992; adaptação de SÁ, 1996): 1) prova de associação – foi
dado ao sujeito um termo indutor e foi pedido que escrevesse três palavras ou expressões que
lhe viessem à mente em relação a esse termo (associação continuada). As três respostas
sucessivas são assim designadas: R1, R2 e R3. Foram apresentados três termos indutores a
128 sujeitos, assim distribuídos: um termo indutor para cada grupo de sujeitos. Cabe destacar
que foram usados como termos indutores os elementos (cognemas) definidos como candidatos
a núcleos centrais nas RS de trabalho docente encontrados na literatura e que, por
apresentarem sentidos polissêmicos nos estudos, pretendemos testar sua centralidade:
“AMOR” (50 sujeitos), “DEDICAÇÃO (48 sujeitos) e “COMPROMISSO” (30 sujeitos); 2)
justificativa das respostas - o sujeito deveria justificar por escrito cada resposta em uma ou
duas frases (R1, R2, R3), explicando as razões pelas quais escolheu tais palavras e/ou
expressões; 3) análise das relações palavra indutora/palavra induzida – apresentou-se aos
sujeitos, por meio de questões, os 28 conectores (Quadro 1), tomando a forma de expressões
convencionais tomadas a partir da linguagem cotidiana, definida pelo modelo para cada uma
de suas três respostas (GUIMELLI, 2003). O sujeito deveria então marcar sim, não ou talvez.
A expressão padronizada é o reflexo da relação que intervém entre a palavra indutora e sua
própria resposta. As 28 expressões foram apresentadas sucessivamente para R1, R2 e R3.
Vale ressaltar que no caso de se estudar o status estrutural de um elemento este último
vira o indutor. Logo o termo indutor que ativar muitos conectores terá uma conectividade
forte com os outros elementos e será considerado central. Logicamente para se testar a
centralidade de elementos (cognemas) é necessário conhecê-los, por isto o modelo dos
esquemas cognitivos de base só pode ser usado quando uma pesquisa prévia já ocorreu. No
caso da nossa pesquisa, três elementos eram candidatos ao núcleo central: AMOR,
DEDICAÇÃO e COMPROMISSO. Deste modo, foram apresentadas aos sujeitos (professores
atuantes dos anos iniciais) as seguintes instruções:
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“Pensando no dia-a-dia do seu trabalho, durante suas atividades na(s) escola(s) onde você
atua, ou seja, pensando sobre sua prática docente...”


Quais as três palavras ou expressões que vêm rapidamente à sua cabeça quando você
escuta a palavra “AMOR” (em uma página)



Justifique cada resposta dada (na página seguinte)
O mesmo procedimento foi usado para os outros candidatos ao núcleo central

(dedicação e compromisso) e teve por objetivo nos fornecer as seguintes informações: a)
quantidade de conectores ativados por elemento candidato ao núcleo; b) quantidade de
conectores do meta-esquema Descrição ativados por elemento candidato ao núcleo; c)
quantidade de conectores do meta-esquema Praxis ativados por elemento candidato ao núcleo
e d) quantidade de conectores do meta-esquema Atribuição ativados por elemento candidato
ao núcleo. O tratamento dos dados obtidos por meio da aplicação de questionário SCB nos dá
um índice ou uma valência associada a cada um dos estímulos indutores e é resultante da
simples divisão do número de associações pelo número total de conectores às três associações
de cada sujeito.
Vale destacar que o modelo SCB permite um maior refinamento teórico das pesquisas
ao fornecer informações sobre a dimensão representacional presente na relação entre o grupo
e o objeto, não restrita à teoria do núcleo central. Contudo, Wolter et al (2016) advertem
quanto a algumas desvantagens desta técnica. A primeira consiste no fato de que sua
aplicação requer dos sujeitos um alto grau de abstração. Nem sempre o sujeito se disponibiliza
a responder a questões que demandam tamanha reflexão. Muitas questões do modelo SCB
não fazem sentido ao participante, pois o conector não foi ativado. A segunda corresponde ao
tempo de aplicação, já que dificilmente os sujeitos respondem em menos de trinta minutos.
Este segundo inconveniente contribui para aumentar o cansaço cognitivo que resulta da
primeira desvantagem. Por último, por ser uma técnica que confirma a centralidade dos
elementos, ela não permite um levantamento do conteúdo representacional e é usada quando o
pesquisador já conhece os cognemas que poderiam vir a ser centrais, logo só é possível usá-la
numa segunda etapa de pesquisa ou quando o objeto de representação já foi muito estudado
para o grupo em questão.
No caso de nosso estudo, o modelo SCB mostrou-se relevante, original e inovador nos
estudos de representações sociais, em especial, nos estudos acerca do trabalho docente.
Contudo, em relação à sua aplicabilidade, veio confirmar alguns dos inconvenientes previstos
por Wolter et al (2016). Embora não tenhamos encontrado dificuldades no acesso às unidades
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escolares, já que nossa ida fora devidamente autorizada e agendada previamente na Secretaria
de Educação local, tampouco encontrado grande resistência por parte dos professores em
participar da pesquisa, o modelo SCB demanda certo tempo para ser aplicado, o que não é
muito fácil para o professor atuante dos anos iniciais, que não possui disponibilidade e
flexibilidade para se ausentar da sala de aula. Muitas vezes, esse profissional só possui o
intervalo do recreio, de no máximo 15 minutos. Em algumas unidades escolares conseguimos
agendar com a equipe diretiva/pedagógica a aplicação dos instrumentos durante as reuniões
de planejamento ou grupos de estudo dos professores, o que facilitou bastante a
aplicabilidade, no entanto, foram situações pontuais. Outro fato agravante foi termos
enfrentado um período de greve dos professores, que se extendeu por grande parte do ano
letivo de 2016. Deste modo, tivemos de encerrar nossa coleta de dados com um número de
sujeitos aquém do previsto (N=150).
Esquemas Cognitivos de Base
O modelo de Esquemas Cognitivos de Base - SCB14, proposto por Guimelli e
Rouquette (1992), consiste em um avanço teórico chave para o entendimento das relações
entre cognemas, já que classifica as relações lógicas possíveis entre duas unidades de uma
estrutura, tornando possível, por exemplo, enquadrar relações entre um objeto social e um
elemento da representação. Além disso, possibilita uma análise mais refinada para o
entendimento dos diferentes papeis lógicos que os elementos desempenham na estrutura de
uma RS, tornando também possível caracterizar a ativação de uma representação ou um
elemento em um dado contexto, indo além da distinção entre elementos centrais e periféricos.
O modelo SCB consiste em pedir aos sujeitos que associem dois itens por meio de um
conector ou “operador relacional”. Estes operadores são encaminhados para as famílias de
conectores, permitindo a obtenção de um índice de conectividade, que, juntamente com o
índice quantitativo de acessibilidade (palavras mais frequentemente associadas por sujeitos a
um determinado estímulo) nos permitiria identificar de forma sistemática os principais
elementos de uma RS. Primeiramente, é necessário conceber a representação social como um
conjunto de elementos que se ligam por relações. Cada relação entre cognemas pode ser
descrita com o triplet A R B, ou seja, o cognema A se relaciona com o cognema B.
Entre os dois cognemas pode haver mais de uma relação possível. Como
consequência, existem diversos conectores que levam de um cognema ao outro. O modelo
14

Da expressão original em francês, schèmes cognitifs de base – SCB.
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SCB formaliza, justamente, as diferentes relações possíveis entre dois elementos. Mais
precisamente, segundo o modelo, 28 conectores (Quadro1) relacionam dois conjuntos o que
se traduz formalmente por A R28 B.
Quadro1- Os 5 Meta-esquemas e os 28 conectores do Modelo dos Esquemas Cognitivos de Base - SCB

Conector – definição formal

Expressão padrão

SCB “LÉXICO
SYN: envia a um cognema substituível a A no A significa a mesma coisa, no mesmo
uso.

sentido que B.

DEF: envia a um cognema definidor ou A pode ser definido como B.
analógico de A.
ANT: envia a um cognema contrário, oposto.

A é o contrário de B.

SCB “VIZINHANÇA”
TEG: remete a um cognema a incluir.

A faz parte de, é incluído em, é um exemplo
de B.

TES: remete a um cognema incluído.

A tem por exemplo, por caso particular,
compreende, inclui B.

COL: envia a um cognema relevante do mesmo

A pertence à mesma classe (ou categoria)

cognema a incluir.

geral que B.
SCB “COMPOSIÇÃO”

COM: envia a um cognema do qual A designa

A é um componente, um constituinte de B.

um componente.

A tem por componente, por constituinte B.

DEC: envia um cognema designando um

A e B são ambos constituintes da mesma

componente de A.

coisa (do mesmo objeto)

ART: envia a um outro componente de A do
mesmo cognema referente.
SCB “PRÁTICA”
OPE: envia à ação de quem designa o ator.

A faz B.

TRA: envia ao objeto sobre o qual se aplica a A tem uma ação sobre B.
ação do ator.
UTI: envia à ferramenta, ao instrumento, ao
meio utilizado pelo ator.

A utiliza B.
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ACT: reenvia ao ator da ação designada por A.

É B que faz A.

OBT: reenvia ao objeto sobre o qual se aplica a
ação A.

A é uma ação que tem por objeto, levar

UST: reenvia a uma ferramenta empregada na

sobre, se aplica a B.

ação A.

Para se fazer A, utiliza-se B.

FAC: reenvia ao ator que age sobre o objeto
designado por A.

B é qualquer um (uma pessoa, uma

MOD: reenvia a uma modalidade de ação sobre instituição) que aja sobre A.
o objeto que designa A.

B designa uma ação que pode se fazer
sobre (a propósito de, em caso de, com

AOB: reenvia à ferramenta aplicada sobre o

resposta a) A.

objeto A.

B é uma ferramenta que se utiliza sobre (a
propósito de, em caso de, com respeito a)

TIL: reenvia ao ator que utiliza a ferramenta A.

A.

OUT: reenvia à ação da qual A designa uma

Utiliza-se A para fazer B.

ferramenta.
AOU: reenvia ao objeto sobre o qual se aplica a A é uma ferramenta que se pode utilizar
ferramenta designada por A.

para B.

SCB “ATRIBUIÇÃO”
CAR: envia a um atributo permanente do

A é sempre caracterizado por B.

cognema A (A é sempre B)
FRE: reenvia a um atributo frequente do

A é muitas vezes caracterizado por B.

cognema A (A é muitas vezes B)
STE: reenvia a um atributo original do cognema

A é, às vezes, eventualmente, caracterizado

A (A é, às vezes, B)

por sua resposta B.

NOR: reenvia a um atributo normativo (é A deve ter a qualidade de B.
necessário que A seja B)
EVA: reenvia a um atributo avaliativo (é bom,

A avalia B.

mau... que A seja B)
COS: reenvia a um predicado causal (“provém”
de B), é exercitado por B.

A tem por causa, depende de B.
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EFF: envia a um predicado de consequência de A tem por efeito (consequência ou
efeito ou de objeto (A exercita B)

objetivo), exercita B.

NUL: 0

0

Fonte: Guimelli (2003)

Os 28 conectores estão organizados em cinco famílias primitivas estáveis, chamadas
de esquemas cognitivos básicos: léxico (3 conectores) - equivalências que referem-se a usar
analogias e significado oposto; vizinhança (3 conectores) - elementos inclusivos incluídos ou
elementos relevantes, incluindo o indutor em outro conceito mais geral; composição (3
conectores) - referem-se a elementos do componente indutor, outros para fazer o indutor e as
que são consideradas como componentes do mesmo conceito de referência; prática/práxis (12
conectores) - designação que refere-se à ação do indutor, o assunto sobre o qual é aplicada
uma ação, uma ferramenta ou estratégia para o ator, autor da ação, o objeto no qual a
atribuição se aplica a uma determinada forma de ação no objeto) e atribuição (9 conectores) refere-se aos atributos do conceito, se permanente, freqüente ou ocasional, para fins de efeito
normativo, avaliativo ou atributos e conseqüências causais e que, como um todo, iria perceber
elementos estruturais da representação.
Segundo Guimelli (2003), o SCB LÉXICO agrupa os conectores lexicográficos:
equivalência (SYN); oposição (ANT) e definição (DEF).
O SCB VIZINHANÇA, agrupa os conectores que expressam as relações de inclusão
ou de co-inclusão: a classe inclusa (TES); a classe incluidora (TEG) e co-inclusão (COL).
O SCB COMPOSIÇÃO agrupa os conectores que estabelecem as relações do todo à
parte (DEC), da parte ao todo (COM) e da parte à parte (ART).
O SCB PRÁTICA agrupa os conectores relacionados à ação. Ele se organiza segundo
a fórmula Ator*Objeto*Ferramenta (exemplo: ‘O caçador mata a presa com uma
espingarda’). A partir desta fórmula, podemos compor 2 a 2 os elementos e teremos doze
conectores:- ‘Fazer’ (Ator OPE ação): Caçador OPE Matar;- Simétrico: (ação ACT Ator):
Matar Act Caçador;- ‘Ter uma ação sobre’: (Ator TRA Objeto); - ‘Simétrico’: (Objeto FAC
Ator): Presa FAC caçador;- ‘Usar” (Ator UTI Ferramenta): Caçador UTI Espingarda;‘Simétrico’ (Ferramenta TIL Ator): Espingarda TIL Caçador;- ‘Ação realizada sobre’ (Ação
OBJ Objeto): Matar OBJ Presa;- ‘Simétrico’ (Objeto MOD Ação): Presa MOD Matar;- ‘Para
ação é usada ferramenta’ (Ação UST Ferramenta): Matar UST Espingarda;- ‘Simétrico’
(Ferramenta OUT Ação): Espingarda OUT Matar;- ‘Ferramenta usada sobre’ (Ferramenta
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AOU Objeto): Espingarda AOU Presa;- ‘Simétrico’ (Objeto AOB Ferramenta): Presa AOU
Espingarda.
O SCB ATRIBUIÇÃO agrupa os conectores ligados ao julgamento e à avaliação. Ao
objeto A, eles fazem corresponder o atributo B. –- O atributo B é uma característica
permanente (CAR) de A: Grupo ideal CAR Relações amistosas;- Característica frequente
(FRE): Grupo ideal FRE Mesmas opiniões;- Característica ocasional (SPE): Grupo ideal SPE
Relações de ciúme;- Característica normativa (NOR): Grupo ideal NOR Igualitário;Característica avaliativa (EVA): Grupo ideal EVA Agradável;- O atributo B é ligado à causa,
origem, um fator (COS): Grupo ideal COS igualitário;- O atributo B é ligado à consequência,
um efeito ou uma meta (EFF): Grupo ideal EFF Membros satisfeitos.
Mais tarde, os cinco esquemas cognitivos de base (Léxico, Vizinhança, Composição,
Prática e Atribuição) foram reagrupados em três meta-esquemas (Rateau, 1995b), o que foi
corroborado por uma série de estudos correlacionais (Rouquette e Rateau, 1998). Estes
estudos demonstraram que as famílias Léxico, Vizinhança e Composição, nas respostas dos
sujeitos, covariam grandemente. Segundo Wolter et al (2016), esta correlação era previsível,
já que as três famílias correspondem aos conectores que descrevem o objeto e por isso este
meta-esquema foi denominado DESCRIÇÃO. Por fim, o modelo SCB ficou com três metaesquemas: Descritivo (que agrupou os esquemas Léxico, Vizinhança e Composição),
Atribuição (que corresponde aos conectores do esquema atribuição) e Prática (correspondente
aos conectores do esquema prática) – Quadro 2.
Quadro 2- Os 3 Meta-esquemas e os 28 conectores do Modelo dos Esquemas Cognitivos de Base - SCB

Dimensão

Nome dado ao

do conector

conector

Expressão padronizada na linguagem corrente

pelos

autores

Descrição

(SYN)

A significa a mesma coisa, tem o mesmo sentido que B

(DEF)
(ANT)
(TEG)
(TES)
(COL)
(COM)
(DEC)
(ART)

A pode ser definido como B
A é o contrário de B
A faz parte de, é incluído em, é um exemplo de B
A tem como exemplo, como caso particular, compreende,
A pertence à mesma classe (ou categoria) geral que B
A é um componente, um constituinte de B
A tem como componente, como constituinte B
A e B são dois constituintes da mesma coisa (do mesmo
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objeto)

Prática

Avaliação

(OPE)
(TRA)
(UTI)
(ACT)
(OBJ)
(UST)
(FAC)
(MOD)
(AOB)
(TIL)
(OUT)
AOU

A faz B
A tem uma ação sobre B
A utiliza B
É B que faz A
A é uma ação que tem como objeto, se exerce sobre, se
Para fazer A, utiliza-se B
B é alguém (uma pessoa, uma instituição) que age sobre
B designa uma que se pode fazer sobre (a propósito de,
B é um instrumento que se utiliza sobre (a propósito de,
A é utilizado por B
Utiliza-se A para fazer B
A é um instrumento que se pode utilizar para B

(CAR)

A é sempre caracterizado por B

(FRE)
(SPE)
(NOR)
(EVA)
(COS)
(EFF)

A é frequentemente caracterizado por B
A é às vezes, eventualmente, caracterizado por B
A deve ter a qualidade de B
A avalia B
A tem como causa, depende de B
A tem como efeito (conseqüência ou fim), provoca B

Fonte: Wolter et al (2016)

Diante do quadro teórico e conceitual do pensamento social, Rouquette (1973), parte
do pressuposto de que toda lembrança corresponde a um registro cognitivo que pode ser
funcional, normativo ou descritivo, correspondendo à três dimensões das representações
sociais - prática, avaliativa e descritiva.
A dimensão prática (Abric, 1976; Guimelli, 2003) é relativa à relação instrumental que
os indivíduos entretêm com o objeto de representação. Na verdade esta dimensão pode ser
considerada como em relação direta com as práticas sociais que os sujeitos desenvolvem em
relação ao objeto (Guimelli, 2003). Esta dimensão corresponde ao registro funcional das
cognições.
Por sua vez, segundo Guimelli (2003), a dimensão avaliativa é ligada aos valores, às
normas ou a estereótipos fortemente salientes no grupo; ela permite que o grupo faça
julgamentos relativos ao objeto. Esta dimensão é provavelmente marcada por fatores
ideológicos e históricos. Ela corresponde ao registro normativo das cognições.
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Por último, a dimensão descritiva corresponde à ativação de características, fatos e
eventos, ou seja, tudo ao que constitui e define o objeto. Esta dimensão corresponde ao
registro descritivo das cognições.
Os três meta-esquemas dos esquemas cognitivos de base correspondem, portanto, às
três dimensões acima descritas. Deste modo, o Meta-esquema Atribuição corresponde ao
registro avaliativo do pensamento, enquanto o meta-esquema Prática corresponde ao registo
funcional e o meta-esquema Descrição é correspondente ao registro descritivo. Wolter et al
(2016) salientam que as dimensões não se excluem mutuamente, pois um mesmo objeto pode
ver ativadas, por exemplo, três, duas, uma ou nenhuma das dimensões de lembrança.
Atualmente o modelo SCB é usado empiricamente de duas formas: para se estudar o
status, central ou periférico, dos elementos de uma representação ou para descrever as
dimensões ativadas por um objeto de pensamento social. Cabe ressaltar que nosso estudo
pode se enquadrar nos dois casos, já que o modelo nos permitirá verificar se os elementos
AMOR, DEDICAÇÃO e COMPROMISSO, encontrados na literatura, são relevantes
quantitativamente para as representações sociais de trabalho docente, mas também se
possuem as propriedades qualitativas necessárias para afirmar a sua centralidade. Neste
sentido, tais elementos poderão nos fornecer informações sobre os elementos associativos e
semânticos desta representação.
Além disso, os três índices, ou valências, utilizados para descrever o grau de ativação
de cada meta-esquema na população estudada (professores atuantes dos anos iniciais do
Ensino Fundamental) nos permitirão examinar a forma de pensamento acerca do objeto
(trabalho docente). Mais precisamente, as dimensões descritivas, ligadas ao julgamento e à
avaliação ou relacionadas às práticas (ações) dos sujeitos em questão, indicarão as dimensões
representacionais ativadas pelo objeto nos sujeitos investigados.

3.3.3. Resultados I
No caso de nosso estudo, os 50 sujeitos forneceram 4200 conectores a partir do
elemento indutor AMOR e nos informavam quais dos 28 conectores eram usados nesta
associação. No total, havia 4200 possíveis de ser ativados, que correspondem a 50*3*28 (50
sujeitos que evocaram 3 termos, que possuem 28 conectores possíveis de ser ativados).
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Com o elemento AMOR, 2726 dos 4200 conectores foram ativados, ou seja, a valência
15

total (Vt) foi de 0,64904762 ( Vt=2726/4200=0,64904762).
Já com o termo indutor DEDICAÇÃO, os 48 sujeitos forneceram 4032 conectores
possíveis de ser ativados. No entanto, foram ativados 2381 conectores para este termo indutor,
obtendo uma valência total (Vt) de 0,59052579 para o elemento DEDICAÇÃO.
Os 30

sujeitos forneceram

2520

conectores a

partir

do

termo

indutor

COMPROMISSO, ativando 1795 conectores. Como resultado, a valência total (Vt) foi de
0,71230159 para o termo COMPROMISSO.
No caso do cálculo da Valência descritiva (Vd) é usado o mesmo procedimento que
para o cálculo da Vt, no entanto, somente os nove conectores do meta-esquema descrição são
levados em conta.
Com o elemento AMOR, tendo sua centralidade testada com professores dos anos
iniciais (n=50), há 1350 conectores do meta-esquema Descrição possíveis de serem ativados e
os resultados obtidos foram de 784 conectores descritivos, de fato usados. Logo, para o
elemento AMOR a Vd é de 0,58 (784/1350)
Já com o elemento DEDICAÇÃO, dentre os 1296 conectores possíveis de ser
ativados, 723 foram ativados, resultando em uma valência descritiva (Vd) de 0,56.
O elemento COMPROMISSO teve 545 conectores ativados pelos 30 sujeitos dentre
os 810 conectores possíveis, totalizando a Vd de 0,67.
O cálculo da Valência Praxis (Vp) segue o mesmo procedimento, em que os
conectores práticos ativados formam o nominador e o total de conectores práticos formam o
denominador.
O elemento AMOR podia ativar, na população de 50 sujeitos questionados, 1800
conectores do meta-esquema praxis e ativou de fato 1296, logo Vp= 0,72.
Já o elemento DEDICAÇÃO ativou 1118 conectores, diante dos 1728 conectores.
Como resultado, uma valência práxis (Vp) de 0,65.
Os 30 sujeitos que receberam o termo indutor COMPROMISSO ativaram 817
conectores do meta-esquema práxis, dentre os 1080 conectores encontrados. Logo, a Vp foi
de 0,76.
A Valência Atribuição (Va) por sua vez é calculada da seguinte forma:
15

Com cada uma das informações é possível elaborar um índice. Primeiramente existe a valência total (Vt) que
corresponde, para cada elemento, à proporção de conectores ativados em relação ao total de conectores possíveis
de serem ativados. Este índice vai de 0 (onde nenhum conector foi ativado pelo elemento) a 1 (onde todos os
conectores foram ativados para todos os sujeitos).
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No caso do elemento AMOR há 1050 conectores possíveis de serem ativados e os 50
participantes ativaram 646 conectores. Logo, a Va é de 0,61.
O elemento DEDICAÇÃO teve ativados 540 conectores de 1008, com Va de 0,54.
A Va resultante do elemento COMPROMISSO foi de 0,69, sendo ativados de fato 433
conectores dos 630 conectores encontrados.
De acordo com o os dados obtidos, podemos perceber valências bastante altas, o que
pode ser observado tanto nas valências totais quanto nas valências descrição, práxis e
atribuição (tabela 5).
Tabela 5- Valências Totais, descritiva, práxis e atributiva dos elementos “Amor”, Dedicação” e “Compromisso”
em professores atuantes dos anos iniciais

Valência/Elemento

Amor

Dedicação

Compromisso

Valência Descritiva

0,58

0,56

0,67

Valência Praxis

0,72

0,65

0,76

Valência Atribuitiva

0,61

0,54

0,69

Valência Total

0,65

0,59

0,71

Fonte: a autora

3.3.4. Discussão dos resultados
DEDICAÇÃO foi o elemento que ativou o menor número de conectores dos três metaesquemas, comparativamente aos elementos AMOR e COMPROMISSO. Em contrapartida,
COMPROMISSO foi o elemento que teve o maior número de conectores ativados. Nota-se
também que a maior conectividade entre os elementos ocorre em duas dimensões de
pensamento: prática (ocupando o primeiro lugar) e atributiva.
Segundo Guimelli (1998) e Rateau (2002), os dados obtidos podem estar relacionados
a diferentes naturezas ou regras funcionais associados aos elementos centrais dentro das RS
analisadas. Essa natureza é demonstrada por meio da análise de valências parciais de práxis e
de alocação de regimes. O cálculo dessas valências parciais nos dá a capacidade de acessar
uma análise detalhada sobre a estrutura do núcleo. Assim, podemos dividir os elementos
centrais de uma representação em três tipos diferentes (GUIMELLI, 2003): a) elemento
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central funcional- o aparecimento de tais elementos, muitas vezes ocorrem em indivíduos que
realizaram práticas em relação ao objeto da representação. Os conectores usados são práticos
e são ativados quando os sujeitos mobilizam o seu conhecimento ou experiência prática na
avaliação do objeto da representação; b) política central- geralmente ocorrem em indivíduos
que têm experiência específica em relação ao objeto representado e, portanto, limitadas a
fazer juízos normativos derivados de valores prevalecentes no grupo a que pertence. Isso
acontece quando a dimensão atributiva é ativada. c) central misto- mostra valores
uniformemente na dimensão práxis e atribuição. Os elementos centrais mistos provaram
desenvolver uma forma mais decisiva na realização do reconhecimento e identificação do
papel de objeto.
Neste sentido, com valências da dimensão práxis tão altas, os dados nos mostraram,
até então, que COMPROMISSO, AMOR e DEDICAÇÃO, respectivamente, atuam como
elementos funcionais dentro do núcleo central desenvolvido pelos professores atuantes dos
anos iniciais, por estarem diretamente ligados às suas práticas. Ao mesmo tempo, podem
constituir-se em elementos centrais mistos, ou seja, práticos e atributivos simultaneamente.

3.3.5 Resultados II
Para uma análise mais detalhada dos dados, as justificativas das respostas dadas pelos
sujeitos na questão SCB foram analisadas com o auxílio do programa Analyse Lexicale par
Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (Alceste) (Reinert, 1998), permitindo uma
análise lexicográfica do material textual e oferecendo contextos textuais (UCE) que são
caracterizados pelo seu vocabulário e também por segmentos de textos que compartilham esse
vocabulário. Neste caso, tomamos cada conjunto de respostas dadas para cada elemento
testado em separado (Amor, Compromisso e Dedicação) como UCIs, ou seja, unidades de
contexto inicial, como se cada conjunto fosse composto de um único texto. Em seguida, o
programa efetua ainda uma análise geral do material, oferecendo análises complementares
denominadas tri-croisé (Nascimento & Menandro, 2006).
O corpus coletado é, então, dividido pela ações do programa, em classes de palavras
que podem indicar as representações sociais ou ao menos campos de imagens sobre um dado
objeto (Camargo, Goetz, & Barbará, 2005; Nascimento- Schulze & Camargo, 2000),
permitindo em um primeiro momento uma classificação hierárquica descendente (CHD), que
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consiste em separar as unidades de contexto elementar em várias classes do vocabulário que
as compõem, de tal forma que seja obtido o maior valor possível numa prova de x2,
apresentando também as oposições entre as classes sob a forma de uma árvore (dendograma).
Em um segundo momento da mesma análise, foi realizada a Análise Fatorial de
Correspondência (AFC), cujo cruzamento entre o vocabulário (considerando a frequência de
incidência de palavras) e as classes gera uma representação gráfica em plano cartesiano, na
qual são vistas as oposições entre classes ou formas (Nascimento & Menandro, 2006),
possibilitando visualizar sob a forma de um plano fatorial, as oposições resultantes da CHD.
Mediante essa análise, torna-se possível uma projeção das palavras analisadas que considera
também as variáveis suplementares.

A análise do corpus total, obtida a partir das justificativas produzidas em associação
aos termos indutores (elementos do provável núcleo central da representação social do
trabalho docente), encontram-se distribuídas em quatro classes ( Figura 5) : Classe1, “Amor e
dedicação com o aluno”; Classe 2, “Escola como ambiente de desenvolvimento”; Classe 3,
“Valores: compromisso e responsabilidade”; e por fim, Classe 4, “Esforço e prática docente”.
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FIGURA 5. Dendograma das Classes, justificativas associadas às respostas do SCB

Classe 1. Amor e dedicação com o aluno. (22% do corpus analisado) Nesta classe podemos
encontrar um discurso acerca do trabalho docente que afirma a necessidade de se “aplicar” ou
“ter” amor à profissão, uma vez que o aluno merece, tem necessidade de afeto. Pode afirmar a
ideia de “dedicação” no sentido afetivo, de envolvimento, entrega, doação. Trata-se de um
discurso muito associado à Variável Amor, ou seja, é um discurso tipicamente produzido
quando os sujeitos foram instados a reagir à associação entre o objeto de representação social,
“Trabalho Docente” e o provável elemento central desta mesma representação, o “Amor”.
Também é significativa a ausência de associação do discurso contido nesta classe com as duas
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outras variáveis “Compromisso” e “Dedicação”. Embora a palavra “dedicação” seja um
componente forte da classe, aqui ela aparece como envolvimento afetivo, diferente dos
discursos na classe 4, como veremos adiante.
Palavras com presença significativa na classe e elevado Chi², apresentadas por ordem do
maior Chi² pra o menor: Carinho (frequência:7); Amor (23), Doação (9), Profissão (12)
Dedicação (21), Entrega (6).
Verbos dominantes: amar, cuidar, compreender, doar, entregar
Frases típicas da Classe 1:
uce n° 142 Phi = 0,15 uci n° 3 : *_Amor *K_1
(doacao) porque (amar) e (dedicar) se (sempre). (paciencia) porque o (amor) deve
ser paciente) e bondoso. confianca porque (amar) e confiar, devem caminhar juntos.
alunos porque se deve ter (amor) com (os) discentes, (carinho) porque se deve ter
(afeto) com (os) mesmos. respeito porque deve (existir) respeito entre professor e
aluno.
uce n° 95 Phi = 0,14 uci n° 3 : *_Amor *K_1
ternura porque acredito que o (amor) se (faca) com delicadeza e afetuosidade, zelo
porque (amar) envolve (cuidado), interesse e preocupacao, (doacao) porque no
(amor) ha (entrega), (dedicacao), (doa) se (um) pouco de (si) (para) o outro.
uce n° 136 Phi = 0,12 uci n° 3 : *_Amor *K_1
(cuidado) porque (quem) (ama) (cuida), compreensao porque (quem) (ama)
(compreende). (familia), porque o (amor) precisa fazer parte da (familia). aluno
porque sem (ele) (minha) (profissao) nao tem sentido. responsabilidade porque sem
ela (minha) (profissao) nao tem sentido e nao (farei) meu trabalho.
uce n° 138 Phi = 0,12 uci n° 3 : *_Amor *K_1
(cuidado) porque entendo que este e (um) dos atributos do (amor), (doacao) porque
nao reconheço (amor) sem (doacao), (entrega). (profissao) porque consegui (atuar)
na (profissao) escolhida, segmento porque (me) identifico com (os) anos iniciais,
educacao infantil porque e o segmento que mais (me) realizo profissionalmente.
uce n° 151 Phi = 0,11 uci n° 3 : *_Amor *K_1
(dedicacao) porque o magisterio exige (entrega) e (dedicacao) para-que (os)
(objetivos) sejam
alcancados. (amor) porque e preciso (amor) a (profissao) (para) (superar) (os)
obstaculos encontrados, (carinho) porque o (afeto) e uma parte (muito) importante
da (profissao).
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Classe 2. Escola como ambiente de desenvolvimento. (32% do corpus analisado) Nesta classe
podemos encontrar um discurso acerca do trabalho docente como um “trabalho” voltado para
o aluno e seu desenvolvimento, este discurso coloca o ambiente escolar como lugar de
aprendizagem e desenvolvimento. Assim como a classe 1, também é um discurso muito
associado à Variável Amor, embora palavras que denotam diretamente a afetividade (amor,
afeto, carinho) não sejam marcantes. Parece indicar que o elemento “Amor”, no núcleo
central recobre uma função atribuitiva (ou de atribuição de valores sociais, de ideias), ou seja
parece indicar que uma “dedicação afetiva” recobre a relação com o aluno, no ambiente
escolar, para se chegar às finalidades, a aprendizagem e o desenvolvimento. Também é
significativa a ausência de associação do discurso contido nesta classe com a variável
“Dedicação”.
Palavras com presença significativa na classe e elevado Chi², apresentadas por ordem do
maior Chi² para o menor: Aprendizagem (15); Desenvolvimento (7), Ambiente (5), Escola
(14), Trabalho (22), Aluno (22).
Verbos dominantes: ficar, dever, trabalhar, procurar, levar, respeitar
Frases Típicas da Classe 2:
uce n° 103 Phi = 0,13 uci n° 3 : *_Amor *K_1
(aluno) porque acredito que todos merecem (respeito) e amor, sendo assim o
(processo) (ensino)
(aprendizagem) se torna (mais) eficiente. (escola) porque acredito que (bom)
(ambiente) (escolar), onde (haja) (principalmente) (respeito) entre os pares, (fica)
(mais) (prazeroso) (trabalhar), fluindo melhor (a) rotina (escolar).
uce n° 79 Phi = 0,12 uci n° 2 : *_Comp *K_3
pontualidade porque e (importante) para (seu) (desenvolvimento) profissional.
assiduidade porque e preciso (estar) sempre presente para um (bom)
(desenvolvimento) do (trabalho). (ensinar) porque (este) e o (principal) objetivo do
(processo) (ensino) (aprendizagem). orientar porque e o (principal) caminho que
ajuda o (aluno) (a) se apropriar do (conhecimento).
uce n° 146 Phi = 0,12 uci n° 3 : *_Amor *K_1
(realizacao) porque (ao) (ver) (a) evolucao do (aluno) apos varias tentativas e
adaptacoes para (a) sua (aprendizagem). pessoas porque (tenho) (prazer) (em)
(trabalhar) (com) elas, amigos porque (tenho) amigos muito queridos que conquistei
(ao) longo (dos) anos (no) meu (ambiente) de (trabalho).
uce n° 120 Phi = 0,11 uci n° 3 : *_Amor *K_1
(respeito) porque o (processo) de (ensino) (aprendizagem) (devera) ocorrer de
maneira pacifica sem conflitos, reciprocidade porque o (aluno) (deve) ganhar (com) o
(processo) de (ensino) (aprendizagem) e o professor tambem,
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uce n° 112 Phi = 0,10 uci n° 3 : *_Amor *K_1
entusiasmo porque o professor (deve) (estar) entusiasmado (em) conhecer (seus)
(alunos) e (ver) (seu) (desenvolvimento) (diario). (aprendizagem) porque (a) (cada)
instante aprendemos (com) nossos (alunos).
uce n° 118 Phi = 0,10 uci n° 3 : *_Amor *K_1
eu aprendo (com) (meus) (alunos) e para-que meu (trabalho) seja significativo
aposto (no) afeto mutuo. (escola) porque lugar onde me sinto bem. desde aluna
sempre (achei) (a) (escola) especial. (acho) que por gostar tanto da (escola) que nao
sai dela. fui ser professora. (conhecimento) porque (tenho) (prazer) (em) aprender
coisas novas, de (ensinar).

Classe 3. Valores: compromisso e responsabilidade. (22% do corpus analisado) Nesta classe
podemos encontrar um discurso acerca do trabalho docente fortemente marcado por uma
dimensão valorativa ou atributiva. Em distinção às duas classes anteriores, esta classe é
composta de um discurso muito associado à Variável Compromisso, com palavras que
remetem a um valor em termos de “dever”, um ideal imperativo, uma “obrigação”, ainda que
moral; neste sentido, se aproxima do discurso da Classe 2, também fortemente valorativa.
Também é significativa a ausência de associação do discurso contido nesta classe com a
variável “Amor”.
Palavras com presença significativa na classe e elevado Chi², apresentadas por ordem do
maior Chi² para o menor: Responsabilidade (28); Compromisso (29); Comprometimento (8).
Verbos dominantes: cumprir, dever (devemos), precisar, ter (“temos de”), estar.
Frases Típicas da Classe 3:
uce n° 65 Phi = 0,13 uci n° 2 : *_Comp *K_3
(responsabilidade) porque para (se) (ter) (compromisso) (e) (preciso) (ser)
(responsavel). Dedicação porque para (se) (ter) (compromisso) (e) (preciso) (se)
dedicar ao (que-se) faz. (atitude) porque para (se) (ter) (compromisso) (e) (preciso)
(ter) uma (atitude) (comprometida). (empenho) porque (temos) que (nos) (empenhar)
ao maximo para (cumprirmos) uma missao, (sem) importar que essa seja facil ou
(dificil).
uce n° 7 Phi = 0,13 uci n° 1 : *_Ded *K_4
todos felizes (e) dedicados ampliando o (sucesso) de uma comunidade.
(compromisso) porque uma (pessoa) dedicada esta sempre (comprometida) em
melhorar, (e) esforcada (e) (tem) (responsabilidade), (estudo) porque a dedicacao
preve (estudo).
uce n° 15 Phi = 0,11 uci n° 1 : *_Ded *K_4
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(responsabilidade) porque sao cidadaos em (formacao), sao vidas (humanas), logo
(e) um (compromisso) de (responsabilidade) social, logo pede dedicacao.
(profissionalismo) porque (e) essencial para (se) desenvolver um esforco
significativo, que faça sentido na (formacao) desses cidadaos.
uce n° 72 Phi = 0,11 uci n° 2 : *_Comp *K_3
(responsabilidade) porque acredito que um (compromisso) (e) uma
(responsabilidade) a (ser) cumprida. dever porque (e) um dever (cumprir) nossos
(compromissos). (comprometimento) porque devemos estar focados em nossos
(compromissos). (responsabilidade) porque o fazer pedagogico (e) uma
(responsabilidade) diaria.
uce n° 64 Phi = 0,11 uci n° 2 : *_Comp *K_3
(responsabilidade) porque (precisamos) (ser) (responsaveis) (com-que) fazemos.
(comprometimento) porque (precisamos) estar focados no que fazemos.
(profissionalismo) porque (e) totalmente ligado a (compromisso). organizacao porque
(sem) (ela) nao ha (compromisso). respeito porque (e) uma (forma) de
(compromisso).

Classe 4. Valores: compromisso e responsabilidade. (24% do corpus analisado) Nesta classe
podemos encontrar um discurso acerca do trabalho docente fortemente marcado por uma
dimensão prática, com palavras e verbos que denotam ações. Esta classe é composta de um
discurso muito associado à Variável Dedicação, com palavras que, de um lado, remetem ao
fazer do professor (aula, sala, planejamento, prática, qualidade de ensino), de outro a um
engajamento (esforço e compromisso); pode-se pensar que estes dois últimos aparecem aqui
como um “empenho” em realizar, empenhar no ato. Aqui o discurso em torno da palavra
compromisso parece fortemente vinculado aos aspectos práticos do trabalho docente.
Também é significativa a ausência de associação do discurso contido nesta classe com a
variável “Amor”, ou seja, esta classe se encontra distante das duas primeiras, reforçando sua
não inscrição na dimensão atributiva.
Palavras com presença significativa na classe e elevado Chi², apresentadas por ordem do
maior Chi² para o menor: Sala (8), Planejamento (11), Esforço (20), Qualidade (8), Prática
(16), Educação (15); Compromisso (29), Aula (7) e Fazer (16).
Verbos dominantes: fazer, querer, dar (aula), desenvolver, buscar, saber.
Frases Típicas da Classe 4:
uce n° 10 Phi = 0,11 uci n° 1 : *_Ded *K_4
perfeicao (porque) (todo) (esforco), atividade que (busco) (fazer/) realizar tento
(fazer) o-mais perfeito, o melhor (possivel). estudo, (porque) se (queremos) (uma)
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(educacao) (de) (qualidade) temos que estudar (constantemente) pela mudanca
brusca mundial que temos vivido.
uce n° 43 Phi = 0,09 uci n° 1 : *_Ded *K_4
compromisso (porque) e preciso envolvimento (do) (professor) em todas as tarefas
(pedagogicas). disponibilidade (porque) e (necessario) (haver) (o) real desejo (de) se
dispor para (dar) conta (de) toda a demanda em (sala) (de) (aula) (ou) pelo menos
(fazer) tudo (o-que) lhe e (possivel).
uce n° 17 Phi = 0,08 uci n° 1 : *_Ded *K_4
meta (porque) e (necessario) (saber) aonde (quer) (chegar), (o-que) (quer)
(alcancar). (planejamento) (porque) para executar ao que-se dedica (necessita) (de)
antecipacao (de) acoes, pesquisa (porque) a dedicacao (exige) conhecer e
desvendar os obstaculos que aparecem no caminho.
uce n° 25 Phi = 0,08 uci n° 1 : *_Ded *K_4
escola (porque) e (meu) local (de) (esforco). (E) onde (desenvolvo) (minhas)
potencialidades. (planejamento) (pedagogico) (porque) e (necessario) que (seja)
feito (uma) programacao, (ou) (seja), (uma) (organizacao) (para-que) (o) (meu)
(esforco) (seja) bem desenvolvido.
uce n° 68 Phi = 0,08 uci n° 2 : *_Comp *K_3
responsabilidade (porque) (entendo) que (todo) compromisso (exige)
responsabilidade (do) outro. empenho (porque) imagino ser sinonimo (de)
compromisso apenas (de) (professores) (porque) (constantemente) a dedicacao vem
apenas (de) (professor) (o-que) (nao) garantira (uma) (educacao) plena e (de)
(qualidade), pois existem questoes (maiores) e (fora) (de) nossa alcada.
uce n° 55 Phi = 0,08 uci n° 1 : *_Ded *K_4
(esforco) (porque) empenhar se (faz) surgir novas maneiras e ver e (fazer)
(educacao). (esforco) e mola mestra para construcao (de) tudo que (queremos)
(alcancar). (esforco) (porque) em nossa (pratica) diaria, muitas (vezes) os alunos
(so) dependem (do) nosso (esforco) para se (desenvolverem). compromisso
(porque) sem (o) compromisso com (nossos) alunos em (buscar) caminhos para se
(desenvolverem) (nao) (ha) (resultado).
uce n° 24 Phi = 0,07 uci n° 1 : *_Ded *K_4
(planejamento) (porque) (o) (planejamento) e a base (para-que) (possamos) (chegar)
a (nossos) objetivos enquanto profissional. aluno (porque) acredito que (o) aluno
(seja) a (maior) vitima (do) sistema educacional que vivemos atualmente.
3.3.6. Discussão dos Resultados
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Nota-se que as classes 1 (Amor e Dedicação ao Aluno) e 2 (Escola como ambiente de
aprendizagem e desenvolvimento), obtidas a partir das justificativas obtidas em associação
aos termos indutores AMOR, DEDICAÇÃO e COMPROMISSO, estão associadas ao
elemento AMOR, com forte valor afetivo, relacionado ao valor social, sendo a primeira
baseada na relação com o aluno e a segunda ligada ao ambiente escolar como um ambiente
favorecedor da aprendizagem e do desenvolvimento da criança, parecendo ser o cerne dos
valores atribuídos ao trabalho docente pelos professores dos anos iniciais.
O elemento COMPROMISSO, que aparece na classe 3, também possui um caráter
valorativo, portanto carregado de forte carga afetiva. Entretanto este elemento parece exercer
duas funções no discurso dos professores, uma valorativa, que expressa a identidade docente,
ligada ao elemento AMOR e outra, ligada ao elemento DEDICAÇÃO, que constitui na classe
4 (Esforço e prática docente), a dimensão práxis da representação.
Podemos inferir que esta “parte” da constituição da identidade docente seja formada
na ontogênese, ou seja, ao longo da infância do professor, de sua experiência como aluno, de
um vínculo afetivo com a escola, um vínculo positivo, que marcou muito, ligado à memória
afetiva, que não sabemos se é individual ou coletiva, provavelmente a primeira: a escola como
um lugar de um “tempo bom”, alegre, no qual a figura do professor é positiva, provavelmente
complementar às figuras parentais, amorosas e protetoras.
Quanto à dimensão prática, ligada ao nódulo de significado DEDICAÇÃO, no sentido
de se esforçar, de se empenhar para exercer um bom trabalho, emergem algumas hipóteses
explicativas. A primeira delas consiste em mecanismos de defesa utilizados pelo professor
quanto: a) às condições precárias de trabalho (desde o grupo escolar e a desvalorização da
chamada “professorinha”) que desvalorizam e atacam a imagem positiva de professor
construída na infância. Assim, as ambivalências da RS do trabalho docente seriam resultado
de um processo de resistência a essa desvalorização; b) ao atual ataque nas últimas décadas
contra a ideia de um “fazer técnico” da profissão docente ou a falta de clareza quanto aos
aspectos técnicos do fazer do professor, que realçariam a dimensão valorativa, também como
forma de resistência e c) ao efeito de ideologias de classe, neste caso, a “classe dos
funcionários públicos”, que adquiriu, nas últimas décadas, uma imagem social generalista,
sendo taxada de ineficiente, improdutiva e desmotivada.
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Conclusão
Os resultados obtidos em nosso estudo são consistentes com os estudos anteriores
acerca das representações sociais do trabalho docente, apontando que estas apresentam um
caráter normativo, no sentido do que se deve “fazer”, no interior de um dado coletivo social,
que traduz a obediência às injunções (sentido prescritivo), neste caso, institucionais
(escola/sistema escolar), acrescido da ideia de que essa obediência seja socialmente desejável,
ou seja, que realize um valor social, relacionado com a prescrição do funcionamento social
(DUBOIS, 2003).

Essa representação normativa, que mostra o professor como um

personagem “institucionalizado”, parece se caracterizar como um discurso “oficial” da
categoria de professores, que vai muito além de um discurso “politicamente correto”.
COMPROMISSO parece ser o nódulo de significado que define o trabalho docente
para os professores atuantes dos anos iniciais, exercendo duas funções ambivalentes na
representação: a) uma função valorativa, ligada ao elemento AMOR, com forte carga afetiva,
relacionada ao valor social, baseada em dois aspectos: na relação com o aluno como condição
para a realização de um bom trabalho e na escola como um ambiente favorecedor da
aprendizagem e do desenvolvimento da criança, parecendo ser o cerne dos valores atribuídos
ao trabalho docente para este grupo; b) outra funcional, ligada ao elemento DEDICAÇÃO,
vinculada aos aspectos práticos do trabalho docente, que de um lado remetem ao “fazer”do
professor, ligados à sala de aula (planejamento e ensinar) e de outro, a um engajamento à
profissão, no sentido de esforçar-se, empenhar-se.
As ambivalências da RS do trabalho docente, que ora apresentam aspectos valorativos,
ora são ligados à prática, seriam resultado de um processo de resistência a uma
desvalorização que tem atingido essa categoria nas últimas décadas. Deste modo, o professor
reage a este ataque, utilizando mecanismos de resistência como forma de superar tal
desvalorização por meio de um discurso compensatório, na tentativa de manter viva a
autoimagem de bom professor, comprometido e dedicado, como se estivesse dizendo: “Nós
(professores) somos mal vistos, no entanto, sou dedicado, tenho compromisso, sou
importante.”
Atualmente o professor se vê em um “emaranhado” de exigências que o coloca em
situação de desprestígio, que sofre os riscos da descaracterização do seu papel pela ausência
de reconhecimento social da função docente, da falta de identificação profissional com a
escola em nível organizacional e pedagógico e deficiente auto-percepção do seu papel, ao
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idealizar uma imagem de professor no modo como os outros entendem e reconhecem sua
função.
Deste modo, não basta sentir-se professor, sendo insuficiente ensinar, considerada uma
função simplista, pouco importante. Faz-se necessário, ainda, o reconhecimento dos colegas,
dos alunos e da sociedade como um todo. Assim, o professor utiliza mecanismos de defesa
para encobrir essa desvalorização e sentir-se importante. Além disso, há outros motivos pelos
quais o professor, principalmente o atuante dos anos iniciais, sente que seu trabalho requer
muito esforço e empenho: carência extrema das crianças, ausência da família, a situação
social e econômica do país entre outros. Assim, os alunos são vistos como abandonados pela
família e pela sociedade, carentes de tudo, principalmente de carinho e de compreensão. O
professor, então, assume esse caráter heroico, e, ao salvar o aluno, lhe permite, ao mesmo
tempo, “pagar” uma dívida assumida com ele e escapar da desqualificação socialmente
atribuída à categoria.
Tais mecanismos de resistência parecem ser sustentados na crença de que os alunos da
escola pública só contam com o professor para escapar à exclusão social. Ao mesmo tempo
serve para mascarar a impotência do professor para exercer seu verdadeiro papel diante da
precariedade de sua formação e dos graves problemas pelos quais passa a escola pública. Tal
mascaramento ajudaria a proteger a autoestima e a fugir do sentimento de desamparo
(ALVES-MAZZOTTI, 2008). Assim, a busca do reconhecimento do outro é algo contínuo,
incessante, pois está presente em cada ação pedagógica. A atividade docente, pois, é marcada
por inquietações, cobranças e pela desvalorização e que, ao ser exercida com algum êxito,
torna-se uma grande realização.
Outro fator que pode ter contribuído para realçar a dimensão valorativa na RS do
trabalho docente reside ao ataque nas últimas décadas, contra a ideia de um “fazer técnico”,
ou da falta de clareza quanto aos aspectos técnicos do fazer docente, caracterizado como um
“ofício sem saberes” (GAUTHIER et al, 1998). De acordo com a Sociologia das profissões, a
docência caracteriza-se como semiprofissão, uma vez que requer formação, mas suas tarefas
não são autônomas e não se sustentam em saberes próprios, indo na contramão do pensamento
de Tardif e Lessard (2005), que caracterizam a docência como “trabalho de humano com o
humano e para o humano”, ou seja, um trabalho interativo, em que há prioritariamente a
relação do trabalhador (professor) e seu objeto de trabalho (aluno), caracterizado por saberes
produzidos em situações de trabalho, na interação com outras pessoas. Logo, os saberes
próprios do professor são aqueles constituídos na prática (TARDIF, 2008) ou na experiência
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(THERRIEN; LOIOLA, 2001). Isto significa que suas ações são fruto de julgamentos,
reflexões e decisões, pelos quais o professor retraduz o que foi adquirido na formação,
adaptando-os à vida profissional.
Dada a uma aparente inespecificidade da função docente, fica difícil compreender o
que o professor julga ser característico de seu ofício, especialmente quais são seus saberes
próprios. A esta indefinição da função docente, denominada por Perrenoud (1993) de
“dispersão do trabalho docente”, supõe conferir um caráter ainda menos profissional aos
professores que atuam nos anos iniciais, já que são chamados de “generalistas” por não
trabalharem com uma disciplina específica, parecendo não ter uma função especializada.
Além disso, essa dispersão do trabalho docente é gerada pelas demandas oriundas de
várias escolas em que o professor atua, impedindo-o de se dedicar a uma única instituição.
Tais fatores, entre outros, refletem diretamente no trabalho do professor, que se torna
individual, isolado e não criando vínculos com a escola, não havendo, assim, uma
identificação profissional com a instituição.
Podemos inferir, portanto, que ao referir-se à escola como um ambiente favorável à
aprendizagem e ao desenvolvimento para a criança, seria parte constitutiva da identidade
docente formada na ontogênese, ou seja, ao longo da infância, na sua experiência como aluno,
de um vínculo afetivo com a escola, um vínculo positivo, que marcou muito, ligado à
memória afetiva, que não sabemos se é individual ou coletiva, provavelmente a primeira: a
escola como um lugar de um “tempo bom”, alegre, no meio de uma dinâmica institucional
favorável, na qual a figura do professor é positiva, respeitada, valorizada e provavelmente
complementar às figuras parentais, amorosas e protetoras (SOUSA et al, 2004).
Segundo Deschamps et al (2001) e Rateau (2001), ao construírem suas memórias, os
indivíduos tendem a reconstruir o passado positivamente, sendo esta uma maneira de se
preservar das dificuldades do presente, como uma espécie de defesa da identidade feita com
base nas lembranças do passado. Em outras palavras, ao se referir à escola, o professor referese àquela do passado, com uma imagem positiva construída na infância, que é atacada quando
ele se torna professor e vai trabalhar na escola. Para ele, a escola parece representar dois
espaços distintos: o de formação e o de atuação, tendo o primeiro todas as qualidades que
faltam ao segundo.
Nosso estudo mostra indícios de que trabalhar na escola é uma coisa e ser professor é
outra, apresentando indícios de um distanciamento entre a escola e o professor, uma vez que
as práticas valorizadas pelo professor são diferentes daquelas que ele considera valorizadas
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pela escola, sendo a única permeabilidade entre elas as práticas disciplinares, que marcam um
forte contexto normativo.
Ao chegar à escola, o professor é carregado de expectativas (geralmente associadas à
relação com o aluno) completamente diferentes daquilo que a escola espera dele: ocorrências
indisciplinares, preenchimento de diários, entrega de notas, entre outras. Em outras palavras,
há todo um trabalho burocrático em detrimento da qualidade da aula, sendo o ambiente
organizacional e pedagógico da escola, de fato, não favorecedor da aprendizagem do aluno.
Ao professor são atribuídas tarefas que vão sendo ajustadas ao longo de seu percurso
profissional e este deixa de ser um profissional pensante para ser um executor de tarefas.
A escola também parece reforçar o caráter fragmentado relacionado às práticas
docentes e ao enfraquecimento das interações (ABDALLA, 2006; PERRENOUD, 1993;
TARDIF; LESSARD, 2008), em que há a separação entre as práticas relacionadas à
concepção do trabalho (planejar) e de realização do trabalho (ensinar), reforçando o
individualismo no trabalho do professor, uma vez que nosso estudo mostra que as práticas
relacionadas ao “ensinar”, função inerente ao professor, são aquelas realizadas dentro das
salas de aula, espaços relativamente fechados, nos quais os professores trabalham
separadamente uns dos outros, revelando um trabalho solitário, isolado (executar e avaliar a
aula). Já as práticas coletivas (participar de Conselhos de Classe, Projetos Políticopedagógicos, Reuniões de Pais) estão ligadas a operações mecânicas, de rotina, cujas
exigências externas (da Escola) devem ser cumpridas (ESTUDO II).
Segundo Barros e Mazzotti (2009), em geral, os professores não reconhecem a
existência de saberes que regulem seus fazeres, que seriam encarnados em líderes de opinião,
seus orientadores ou consultores. Deste modo, é estabelecida uma cooperação formal na
escola, resultando na instituição de grupos mais ou menos cordiais, cujo objetivo é o convívio
sem atritos maiores (seguindo, assim, o pensamento de Goffman). Isso explicaria a resistência
por parte dos professores aos projetos pedagógicos e às propostas que visam avaliar seus
desempenhos, bem como regular seu modo de fazer, especialmente a constituição de equipes,
os chamados grupos colaborativos. Formalmente estão juntos, mas não trabalham juntos.
Neste sentido, por que a escola e o professor não falam a mesma língua, já que a
escola é o espaço de formação e de atuação do professor, o espaço onde o professor aprende e
apreende a sua profissão?
A escola, segundo a percepção do professor, parece ainda estar ligada à concepção de
instituição dada pela sociologia clássica, tendo como principal função a defesa das regras e
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das normas, intencionando a manutenção da ordem social, estabelecendo uma relação
caracterizada pela harmonia e integração, contribuindo para a aceitação do trabalho docente
numa visão normativa e prescritiva (DURKHEIM, 2001; PARSONS, 2010 [1937]). No
entanto, devido às transformações sofridas na organização da escola, não há mais uma
homogeneidade de modelos educativos (DUBET, 1994, NÓVOA, 2009, LIBÂNEO, 2012) e
já não se pode mais pensar na escola como sistema integrado e estável, uma vez que
diferentes estabelecimentos de ensino assumem diferentes valores em função de sua utilidade
social.
A escola parece ter se transformado em uma espécie de “máquina de ensinar”, em que
sua legitimidade é pautada na eficácia (testada por meio de procedimentos de avaliação e
controle), e o professor é uma peça da engrenagem, que possui uma “pseudo-autonomia”. É
aquela instituição que parece aberta, democrática, mas falta o mais importante, que é o espaço
de fala política. É a instituição (escola/sistema escolar) que possui o poder de decisão. A
decisão essencial, que deveria ser do “artesão” professor está na “máquina de ensinar”
(escola), manifestada sob a forma dos sistemas de avaliação nacionais em que o professor tem
que se adaptar. Neste sentido, “dedicação” parece possuir significados diferentes para o
professor e para a escola. Enquanto para o professor este elemento está relacionado a
“empenho”, para a escola esta mesma “dedicação” significa “desempenho”.
Essa discussão nos serve de impulso para pensar o hiato na relação entre o professor e
a escola. O debate em torno do aspecto organizacional da escola, acerca do modo de como
esta instituição funciona se faz necessário. A escola hoje parece que vai deixando a criança
aprender a ver a vida como uma trajetória, conforme ela tira notas boas ou ruins, vai se
enquadrando em perspectivas de futuro, ou seja, a função da escola hoje parece ser a de
ensinar à criança qual vai ser o lugar social dela e não a de dar o acesso ao conhecimento a
todos, não é formar inovadores ou pensadores, até porque a formação recebida pelo professor
não o prepara para tal.
Nota-se ainda, que a indefinição do papel do professor é um dos reflexos das
mudanças na função social da escola. O fato é que o debate sobre a função social da escola
torna-se necessário, uma vez que é neste ambiente complexo que a educação se consolida e
onde o professor vê a realização de seu trabalho. Outra questão que merece ser discutida
reside no fato de que há um discurso mais profundo que o discurso associativo do “nós”,
trabalhadores da Educação (funcionários públicos que atuam em um lugar chamado
“Escola”), que funda o trabalho docente. Na verdade, em se tratando deste grupo, há de ser
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questionada, inclusive, a existência de um “nós”, mas sim de um “eu” que funda o ser/estar na
profissão de professor, uma vez que ao executar sua atividade, esta se mostra solitária, sendo
as práticas coletivas caracterizadas como mera cooperação formal.
Sabemos que há muito a ser explorado acerca deste campo, no entanto, acreditamos
que nosso estudo tenha contribuído para o avanço das pesquisas que relacionam as
representações sociais e o trabalho docente. Embora as RS dos professores ainda revelem um
ideal da profissão, percebemos que ao explorarmos a Teoria das Representações Sociais
utilizando o rico instrumental teórico-metodológico que ela tem a oferecer, por meio de
técnicas de análise mais refinadas que vão além da busca do núcleo central da representação,
conseguimos que venham à tona nódulos de significado não discutidos em trabalhos
anteriores, que dão especificidade ao fazer docente.
Esperamos que nosso estudo venha colaborar com pesquisas da mesma natureza e que
de alguma forma possa contribuir com o ensino, com a compreensão do papel e do trabalho
do professor.
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Apêndices
Apêndice A – Roteiro de Grupo Focal
1234567-

O que é trabalho docente?
O que é, para os professores, trabalho docente realizado em sala de aula?
O que é, para os professores, dar aula?
O que os professores precisam saber para dar aula?
O que os professores sabem, para dar aula, vem de onde?
Em que a formação contribui para os professores darem aula?
Entre as disciplinas que os professores aprenderam na formação, quais as que mais
contribuem para orientar suas aulas?
8- O que os professores aprendem na formação e achavam que poderiam usar mas não
usam na sala de aula? E o que é utilizado na sala de aula vindo da formação?
9- O que vocês acham que faz mais falta na formação?
10- Para os professores, o que é ensinar os alunos em sala de aula?
11- Como os professores fazem para ensinar alguma coisa aos alunos?
12- Que estratégias os professores usam para ensinar os alunos em sala de aula?
13- Que atividades os professores costumam usar para ensinar os alunos em sala de aula?
14- De onde os professores buscam orientações para ensinar os alunos em sala de aula?
15- Que dificuldades os professores têm para ensinar os alunos em sala de aula?
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Apêndice B – Aplicação Inventário de Práticas
Caro(a) Professor(a),
A questão a seguir faz parte de uma pesquisa sobre o trabalho docente. Suas respostas
são muito importantes para que possamos oferecer um panorama real sobre este tema de
grande relevância social. Pedimos, portanto, que você responda o mais sincero e
espontaneamente possível. Não há respostas certas ou erradas. O que nos interessa é a sua
opinião. Esperamos que esta pesquisa venha contribuir para os debates necessários neste
campo.
Obrigado por colaborar!
Abaixo há três colunas. Na primeira, estão ações realizadas por professores. Na coluna
II marque com um (X) as 10 ações que seus colegas professores consideram mais importantes
para ser um bom professor e na coluna III marque com um (X) as 10 ações que você
considera que a sua escola (equipe diretiva) selecionaria como as mais importantes para ser
um bom professor:
COLUNA I
COLUNA
COLUNA
II
III
AÇÕES
PROFESSOR ESCOLA
1-Aplicar prova (individual, em dupla ou em grupo)
2-Conversar com o aluno indisciplinado e/ou com baixo
desempenho e com a família dele
3-Conversar informalmente com a turma antes de iniciar
as aulas ou ao término delas
4-Mediar conflitos entre os alunos
5-Interagir com os colegas (outros professores e demais
funcionários da escola) nos horários de intervalo
6-Corrigir atividades no quadro ou no caderno do aluno
7-Corrigir provas/testes ou outras modalidades de
avaliação
8-Cuidar da higiene pessoal do aluno
9-Dar “visto” nos cadernos
10-Dar aula expositiva
11-Discutir os resultados das provas com os alunos
12-Elaborar atividades de revisão para a prova
13-Encaminhar o aluno indisciplinado à coordenação
14-Ensaiar danças e dramatizações com os alunos em
eventos festivos na escola
15-Entregar notas na secretaria segundo o calendário
16-Estudar antes o conteúdo a ser dado
17-Explicar as atividades individual ou coletivamente
18-Fazer chamada e preencher diário de classe
19-Fazer plano de aula
20-Fazer plano de curso
21-Fazer relatório de rendimento do aluno e/ou da turma
22-Levar os cadernos dos alunos para corrigir em casa
23-Manter a disciplina em sala de aula
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24-Orar/rezar com os alunos antes de iniciar as aulas
25-Participar das reuniões de elaboração do projeto
político-pedagógico da escola
26-Participar de conselhos de classe
27-Participar de cursos de formação continuada
28-Participar de reuniões de pais
29-Participar de reuniões de sindicato ou de associação
profissional
30-Participar de reuniões pedagógicas (grupos de estudo)
31-Passar atividades no quadro ou no caderno do aluno
32-Preparar atividades de recuperação paralela para os
alunos com baixo desempenho
33-Preparar
lembrancinhas
alusivas
a
datas
comemorativas (ex.: Páscoa, dia das mães)
34-Preparar material didático (ex.: apostilas, textos,
projeções)
35-Preparar mural didático
36-Preparar os alunos para avaliações externas (ex.: Prova
Brasil)
37-Promover atividades lúdicas (ex.: jogos, músicas) em
sala de aula
38-Ser assíduo e pontual no ambiente de trabalho
39-Outra____________________________________
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Apêndice C- Inventário de 30 práticas mais frequentes
CONDIÇÃO
AUTO-JULGAMENTO

CONDIÇÃO
JULGAMENTO
PELA ESCOLA
FREQUÊNCIA POSIÇÃO
FREQUÊNCIA POSIÇÃO
39
1ª
Fazer plano de aula
20
11ª
35
2ª
Corrigir atividades no quadro 11
22ª
ou no caderno do aluno
30
4ª
Promover atividades lúdicas
15
18ª
29
5ª
Conversar com o aluno 28
6ª
indisciplinado e/ou com baixo
desempenho e com a família
28
6ª
Estudar antes o conteúdo a ser 9
29ª
dado
28
7ª
Discutir os resultados das 10
23ª
provas com os alunos
27
8ª
Explicar
as
atividades 6
__
individual ou coletivamente
27
9ª
Mediar conflitos entre os 30
4ª
alunos
25
10ª
Aplicar prova (individual, em 9
28ª
dupla ou em grupo
24
11ª
Interagir com os colegas no 17
14ª
horário de intervalo
24
12ª
Ser assíduo e pontual no 34
1a
ambiente de trabalho
24
13ª
Corrigir provas/testes ou 10
24ª
outras
modalidades
de
avaliação
23
14ª
Participar de Conselhos de 34
2ª
Classe
23
15ª
Elaborar atividades de revisão 10
25ª
22
16ª
Conversar com a turma antes 10
27ª
de iniciar as aulas ou ao
término delas
18
17ª
Preparar
atividades
de 14
19ª
recuperação paralela
16
18ª
Fazer chamada e preencher 20
12ª
diário de classe
16
19ª
Dar “visto” nos cadernos
10
26ª
16
20ª
Participar de cursos de 14
20ª
formação continuada
15
21ª
Encaminhar
o
aluno 8
30ª
indisciplinado à coordenação
14
22ª
Dar aula expositiva
6
___
13
24ª
Participar
de
reuniões 27
7ª
AÇÕES
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13
11

25ª
26a

11

27ª

11
10

28ª
29ª

10

30ª

8

___

2

___

14

23ª

4
3
5

__
__
__

35

3ª

pedagógicas
Participar de reuniões de pais
Entregar notas na secretaria
segundo o calendário
Ensaiar
danças
e
dramatizações
Preparar material didático
Passar atividades no quadro
ou no caderno do aluno
Cuidar da higiene pessoal do
aluno
Fazer relatório de rendimento
do aluno e/ou da turma
Preparar
lembrancinhas
alusivas
a
datas
comemorativas
Participar das reuniões de
elaboração
do
projeto
político-pedagógico da escola
Preparar mural didático
Fazer plano de curso
Preparar os alunos para
avaliações externas
Manter a disciplina em sala de
aula

30
32

5ª
3ª

15

16ª

5
6

___
___

5

___

16

15ª

12

21ª

24

8ª

20
19
15

10ª
13ª
17ª

23

9ª
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Apêndice D – Questão do “tipo” Escolha

Caro(a) professor(a),
As questões a seguir fazem parte de uma pesquisa sobre o Trabalho Docente. Para que
possamos oferecer um panorama real sobre este tema, elaboramos um questionário que o (a)
convidamos a responder. Agradecemos de antemão pela sua colaboração, lembrando que o
questionário é anônimo e que, portanto, ninguém lerá as suas respostas além dos
pesquisadores que organizaram o estudo. Lembramos também que não há respostas certas ou
erradas, sua participação e sua opinião são o que importam para nós.
Obrigado por colaborar!

I: Caracterização do respondente:
1- Idade:______________
2- Sexo:______________
3- Anos de magistério:__________________
4- Formação:
( ) Curso Normal Médio
( ) Curso Normal Superior
( ) Graduação em Pedagogia
( ) Outro Curso de Graduação (especificar):_____________________________
( ) Especialização (especificar):_______________________________
( ) Mestrado
( ) Doutorado
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II: A seguir você encontra uma lista de frases que correspondem a algumas atividades do
professor na Escola. Elas foram consideradas por professores dos anos iniciais do ensino
fundamental as práticas mais importantes para a constituição de um “bom professor”. Leia
com atenção:

01- Fazer plano de aula.
02- Corrigir atividades no quadro ou no caderno do aluno.
03- Participar de reuniões de pais.
04- Entregar notas na secretaria segundo o calendário.
05- Participar de conselhos de classe.
06- Explicar as atividades individual ou coletivamente.
07- Mediar conflitos entre os alunos.
08- Aplicar prova (individual, em dupla ou em grupo).
09- Ser assíduo e pontual no ambiente de trabalho.
10- Fazer relatório de rendimento individual do aluno e/ou turma
11- Participar das reuniões de elaboração do projeto político-pedagógico da escola.
12- Elaborar atividades de revisão.
13- Discutir os resultados das provas com os alunos.
14- Participar de reuniões pedagógicas.
15- Manter a disciplina em sala de aula.
16- Promover atividades lúdicas em sala de aula.
17- Estudar antes o conteúdo a ser dado.
18- Preparar mural didático.
19- Fazer plano de curso.
20- Corrigir provas/testes ou outras modalidades de avaliação.
21- Conversar com o aluno indisciplinado e/ou com baixo desempenho e com a família
dele

Selecione as 7 (sete) práticas que você considera MAIS CARACTERÍSTICAS no trabalho do
professor na Escola: (Coloque abaixo os números das frases escolhidas)
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Apêndice E – Questão SCB (Esquemas Cognitivos de Base)

Caro(a) professor(a),
As questões a seguir fazem parte de uma pesquisa sobre o Trabalho
Docente. Para que possamos oferecer um panorama real sobre este tema,
elaboramos um questionário que o (a) convidamos a responder. Agradecemos de
antemão pela sua colaboração, lembrando que o questionário é anônimo e que,
portanto, ninguém terá acesso às suas respostas além dos pesquisadores que
organizaram

o

estudo.

As

informações

obtidas

serão

empregadas

exclusivamente para atender aos propósitos da pesquisa: interessam-nos apenas
os dados agrupados estatisticamente, não sendo possível, de modo algum, a
identificação de respostas individuais. Esperamos que esta pesquisa possa
contribuir acerca dos debates necessários neste campo.
Instruções:
1- Trata-se de um questionário composto apenas por três questões: duas para
completar e uma opinativa de assinalar, ou seja, de marcar X;
2- não há respostas certas ou erradas: responda de acordo com o que você
pensa, sem se deter muito nas questões;
3- o tempo estimado para responder ao questionário é de 20 minutos. De
todo modo, pedimos gentilmente que você responda individualmente às
perguntas, em silêncio e com seriedade;
4- vale ressaltar que algumas questões podem não fazer sentido, o que é
normal, em função do método utilizado no estudo;
5- é importante que você responda ao questionário na ordem de apresentação
das questões e das folhas. Você deverá mudar de página somente após
responder a todas as questões anteriores;
6- caso tenha alguma dúvida, levante a mão e o(a) aplicador(a) virá até você
para resolvê-la.
Agradecemos pela colaboração!
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I: Pensando no dia-a-dia do seu trabalho, durante suas atividades na(s) escola(s)
onde você atua, ou seja, pensando sobre sua prática docente...
Quais as 3 (três) PALAVRAS ou EXPRESSÕES que vêm rapidamente à sua
cabeça quando você escuta a palavra a seguir (ATENÇÃO: dê TRÊS respostas e
somente utilize PALAVRAS ou EXPRESSÕES. As três respostas sucessivas
são assim designadas: R1=Resposta 1, R2= Resposta 2 e R3= Resposta 3):
“AMOR”
R1__________________________________________________________

R2__________________________________________________________

R3__________________________________________________________
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II: Agora, justifique cada resposta dada na questão I:
R1:
Eu
respondi________________________________porque____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________
R2:
Eu
respondi_______________________________porque_____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________
R3:
Eu
respondi______________________________porque______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________
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III: Marque um (x) na resposta que corresponde à sua opinião (ATENÇÃO: R1 = Resposta 1):
“AMOR” significa a mesma coisa que R1: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR”é uma definição de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é o oposto de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é um exemplo de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” inclui R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” pertence à mesma classe de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é um componente de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” compõe R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” e R1 fazem parte do mesmo grupo:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” faz R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” tem uma ação sobre R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” utiliza R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
É R1 que concretiza “AMOR”: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 é uma ação que se aplica a “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Para se fazerR1, utiliza-se “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 é qualquer um que haja sobre “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 designa uma ação que pode se fazer sobre “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 é uma ferramenta que se utiliza sobre “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é utilizado por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Utiliza-se “AMOR” para fazer R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é uma ferramenta que pode utilizar para R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é sempre caracterizado por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é, muitas vezes, caracterizado por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é, às vezes, caracterizado por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” deve ter a qualidade de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” avalia R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 depende de “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR”tem como conseqüênciaR1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
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(ATENÇÃO: R2 = Resposta 2)
“AMOR” significa a mesma coisa que R2: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR”é uma definição de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é o oposto de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é um exemplo de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” inclui R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” pertence à mesma classe de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é um componente de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” compõe R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” e R2 fazem parte do mesmo grupo:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” faz R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” tem uma ação sobre R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” utiliza R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
É R2 que concretiza “AMOR”: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 é uma ação que se aplica a “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Para se fazer R2, utiliza-se “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 é qualquer um que haja sobre “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 designa uma ação que pode se fazer sobre “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 é uma ferramenta que se utiliza sobre “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é utilizado por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Utiliza-se “AMOR” para fazer R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é uma ferramenta que pode utilizar para R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é sempre caracterizado por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é, muitas vezes, caracterizado por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é, às vezes, caracterizado por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” deve ter a qualidade de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” avalia R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 depende de “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” tem como conseqüência R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez

140

(ATENÇÃO: R3 = Resposta 3)
“AMOR” significa a mesma coisa que R3: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR”é uma definição de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é o oposto de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é um exemplo de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” inclui R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” pertence à mesma classe de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é um componente de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” compõe R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” e R3 fazem parte do mesmo grupo:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” faz R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” tem uma ação sobre R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” utiliza R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
É R3 que concretiza “AMOR”: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 é uma ação que se aplica a “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Para se fazer R3, utiliza-se “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 é qualquer um que haja sobre “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 designa uma ação que pode se fazer sobre “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 é uma ferramenta que se utiliza sobre “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é utilizado por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Utiliza-se “AMOR” para fazer R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é uma ferramenta que pode utilizar para R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é sempre caracterizado por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é, muitas vezes, caracterizado por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” é, às vezes, caracterizado por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” deve ter a qualidade de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” avalia R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 depende de “AMOR”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“AMOR” tem como conseqüência R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
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Apêndice E. 1

I: Pensando no dia-a-dia do seu trabalho, durante suas atividades na(s) escola(s)
onde você atua, ou seja, pensando sobre sua prática docente...
Quais as 3 (três) PALAVRAS ou EXPRESSÕES que vêm rapidamente à sua
cabeça quando você escuta a palavra abaixo (ATENÇÃO: dê TRÊS respostas e
somente utilize PALAVRAS ou EXPRESSÕES. As três respostas sucessivas
são assim designadas: R1=Resposta 1, R2= Resposta 2 e R3= Resposta 3):
“COMPROMISSO”
R1__________________________________________________________

R2__________________________________________________________

R3__________________________________________________________
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II: Agora, justifique cada resposta dada na questão I:
R1:

Eu

respondi_______________________________porque_____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________

R2:

Eu

respondi_______________________________porque_____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________

R3:

Eu

respondi______________________________porque______________________
________________________________________________________________
____________________________________________________
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III: Marque um (x) na resposta que corresponde à sua opinião (ATENÇÃO: R1 = Resposta 1):
COMPROMISSO” significa a mesma coisa que R1: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO”é uma definição de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é o oposto de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é um exemplo de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” inclui R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” pertence à mesma classe de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é um componente de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” compõe R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” e R1 fazem parte do mesmo grupo:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” faz R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” tem uma ação sobre R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” utiliza R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
É R1 que concretiza “COMPROMISSO”: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 é uma ação que se aplica a “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Para se fazer R1, utiliza-se “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 é qualquer um que haja sobre “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 designa uma ação que pode se fazer sobre “COMPROMISSO”:(

) sim (

) não (

talvez
R1 é uma ferramenta que se utiliza sobre “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é utilizado por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Utiliza-se “COMPROMISSO” para fazer R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é uma ferramenta que pode utilizar para R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é sempre caracterizado por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é, muitas vezes, caracterizado por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é, às vezes, caracterizado por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” deve ter a qualidade de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” avalia R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 depende de “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” tem como conseqüência R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez

)
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(ATENÇÃO: R2 = Resposta 2)
“COMPROMISSO” significa a mesma coisa que R2: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO”é uma definição de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é o oposto de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é um exemplo de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” inclui R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” pertence à mesma classe de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é um componente de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” compõe R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” e R2 fazem parte do mesmo grupo:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” faz R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” tem uma ação sobre R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” utiliza R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
É R2 que concretiza “COMPROMISSO”: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 é uma ação que se aplica a “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Para se fazer R2, utiliza-se “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 é qualquer um que haja sobre “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 designa uma ação que pode se fazer sobre “COMPROMISSO”:(

) sim (

) não (

talvez
R2 é uma ferramenta que se utiliza sobre “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é utilizado por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Utiliza-se “COMPROMISSO” para fazer R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é uma ferramenta que pode utilizar para R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é sempre caracterizado por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é, muitas vezes, caracterizado por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é, às vezes, caracterizado por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” deve ter a qualidade de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” avalia R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 depende de “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” tem como conseqüência R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez

)
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ATENÇÃO: R3 = Resposta 3)
“COMPROMISSO” significa a mesma coisa que R3: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO”é uma definição de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é o oposto de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é um exemplo de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” inclui R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” pertence à mesma classe de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é um componente de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” compõe R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” e R3 fazem parte do mesmo grupo:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” faz R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” tem uma ação sobre R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” utiliza R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
É R3 que concretiza “COMPROMISSO”: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 é uma ação que se aplica a “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Para se fazer R3, utiliza-se “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 é qualquer um que haja sobre “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 designa uma ação que pode se fazer sobre “COMPROMISSO”:(

) sim (

) não (

talvez
R3 é uma ferramenta que se utiliza sobre “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é utilizado por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Utiliza-se “COMPROMISSO” para fazer R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é uma ferramenta que pode utilizar para R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é sempre caracterizado por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é, muitas vezes, caracterizado por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” é, às vezes, caracterizado por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” deve ter a qualidade de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” avalia R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 depende de “COMPROMISSO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“COMPROMISSO” tem como consequência R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez

)
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Apêndice E. 2

I: Pensando no dia-a-dia do seu trabalho, durante suas atividades na(s) escola(s)
onde você atua, ou seja, pensando sobre sua prática docente...
Quais as 3 (três) PALAVRAS ou EXPRESSÕES que vêm rapidamente à sua
cabeça quando você escuta a palavra a seguir (ATENÇÃO: dê TRÊS respostas e
somente utilize PALAVRAS ou EXPRESSÕES. As três respostas sucessivas
são assim designadas: R1=Resposta 1, R2= Resposta 2 e R3= Resposta 3):

“DEDICAÇÃO”
R1__________________________________________________________

R2__________________________________________________________

R3__________________________________________________________
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II: Agora, justifique cada resposta dada na questão I:
R1:

Eu

respondi_______________________________porque_____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________

R2:

Eu

respondi_______________________________porque_____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________

R3:

Eu

respondi______________________________porque______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________
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III: Marque um (x) na resposta que corresponde à sua opinião (ATENÇÃO: R1 = Resposta 1):
“DEDICAÇÃO” significa a mesma coisa que R1: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO”é uma definição de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é o oposto de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é um exemplo de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” inclui R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” pertence à mesma classe de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é um componente de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” compõe R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” e R1 fazem parte do mesmo grupo:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” faz R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” tem uma ação sobre R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” utiliza R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
É R1 que concretiza “DEDICAÇÃO”: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 é uma ação que se aplica a “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Para se fazer R1, utiliza-se “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 é qualquer um que haja sobre “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 designa uma ação que pode se fazer sobre “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 é uma ferramenta que se utiliza sobre “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é utilizada por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Utiliza-se “DEDICAÇÃO” para fazer R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é uma ferramenta que pode utilizar para R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é sempre caracterizada por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é, muitas vezes, caracterizada por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é, às vezes, caracterizada por R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” deve ter a qualidade de R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” avalia R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R1 depende de “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” tem como conseqüência R1:( ) sim ( ) não ( ) talvez
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(ATENÇÃO: R2=Resposta 2)
“DEDICAÇÃO” significa a mesma coisa que R2: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO”é uma definição de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é o oposto de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é um exemplo de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” inclui R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” pertence à mesma classe de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é um componente de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” compõe R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” e R2 fazem parte do mesmo grupo:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” faz R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” tem uma ação sobre R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” utiliza R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
É R2 que concretiza “DEDICAÇÃO”: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 é uma ação que se aplica a “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Para se fazer R2, utiliza-se “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 é qualquer um que haja sobre “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 designa uma ação que pode se fazer sobre “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 é uma ferramenta que se utiliza sobre “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é utilizada por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Utiliza-se “DEDICAÇÃO” para fazer R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é uma ferramenta que pode utilizar para R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é sempre caracterizada por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é, muitas vezes, caracterizada por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é, às vezes, caracterizada por R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” deve ter a qualidade de R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” avalia R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R2 depende de “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” tem como conseqüência R2:( ) sim ( ) não ( ) talvez
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ATENÇÃO: R3=Resposta 3)
“DEDICAÇÃO” significa a mesma coisa que R3: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO”é uma definição de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é o oposto de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é um exemplo de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” inclui R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” pertence à mesma classe de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é um componente de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” compõe R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” e R3 fazem parte do mesmo grupo:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” faz R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” tem uma ação sobre R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” utiliza R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
É R3 que concretiza “DEDICAÇÃO”: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 é uma ação que se aplica a “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Para se fazer R3, utiliza-se “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 é qualquer um que haja sobre “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 designa uma ação que pode se fazer sobre “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 é uma ferramenta que se utiliza sobre “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é utilizada por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
Utiliza-se “DEDICAÇÃO” para fazer R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é uma ferramenta que pode utilizar para R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é sempre caracterizada por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é, muitas vezes, caracterizada por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” é, às vezes, caracterizada por R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” deve ter a qualidade de R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” avalia R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
R3 depende de “DEDICAÇÃO”:( ) sim ( ) não ( ) talvez
“DEDICAÇÃO” tem como conseqüência R3:( ) sim ( ) não ( ) talvez
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Apêndice F- Tabelas SCB

Valências descrição, práxis e atribuição do elemento “Amor” para professores anos iniciais (n=50)

Elemento Amor

Conectores do Meta- Conectores do Meta- Conectores do metaesquema Descrição

esquema Práxis

esquema Atribuição

Conectores

27

36

21

Ativados

784

1296

646

Conectores

1350

1800

1050

0,58

0,72

0,61

na população
Valência

Valências descrição, práxis e atribuição do elemento “Dedicação” para professores anos iniciais (n=48)

Elemento Dedicação

Conectores do Meta- Conectores do Meta- Conectores do Metaesquema Descrição

esquema Praxis

esquema Atribuição

Conectores

27

36

21

Ativados

723

1118

540

Conectores

1296

1728

1008

0,56

0,65

0,54

na população
Valência

Valências descrição, práxis e atribuição do elemento “Compromisso” para professores anos iniciais (n=30)

Elemento

Conectores do Meta- Conectores do Meta- Conectores do Meta-

Compromisso

esquema Descrição

esquema Praxis

esquema Atribuição

Conectores

27

36

21

Ativados

545

817

433

Conectores

810

1080

630

0,67

0,76

0,69

na população
Valência
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Anexos
Anexo A – Parecer Consubstanciado do CEP

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ/ UNESA/RJ
Pesquisador: Judith dos Santos Perez
Título da Pesquisa: Representações Sociais do Trabalho Docente: a relação entre o papel
institucional e as práticas docentes
Instituição Proponente: Universidade Estácio de Sá/ UNESA/RJ
Versão: 3
CAAE: 39798514.0.0000.5284
Área Temática:
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Número do Parecer: 1.003.472
Data da Relatoria: 12/03/2015
DADOS DO PARECER
Os estudos sobre o trabalho docente carecem de um olhar psicossocial da percepção dos próprios
sujeitos sobre suas práticas, o que pode ser proporcionado por meio da Teoria das Representações
Sociais. Contudo, as análises metateóricas feitas pelas recentes pesquisas sobre as representações
sociais do trabalho docente apontam uma imagem pouco clara do papel do professor, uma vez que
os conteúdos encontrados não almejam uma síntese, mostrando-se inconclusivos e
descontextualizados. Os estudos, ainda, pouco ou nada reconhecem a influência do papel
institucional na própria formulação das representações sociais, contrariando o que diz a Teoria das
Representações Sociais, que afirma que as práticas estão ligadas às representações em relação ao
papel. Os estudos que se dizem estruturais, na verdade, fazem apenas descrições dos elementos
que constituem as representações sociais do trabalho docente, não avançando no entendimento da
relação entre esses elementos e as práticas (ações) dos professores, muitas vezes por não ter sido
realizado o estudo da ancoragem em grande parte desses estudos.
Apresentação do Projeto:
Objetivo da Pesquisa: Conhecer e analisar estruturalmente a relação entre o papel institucional e as
práticas de professores atuantes dos anos iniciais do ensino fundamental para compreender a
orientação e a justificativa dessas práticas pelas próprias representações.
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
20.071-001
(21)2206-9726 E-mail: cep.unesa@estacio.br
Endereço:
Bairro: CEP:
Telefone:
Avenida Presidente Vargas, 642, 22o andar
Centro
UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO
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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ/ UNESA/RJ
Continuação do Parecer: 1.003.472

Avaliação dos Riscos e Benefícios: Não existem
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: Pesquisa relevante na área da educação
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: De acordo
Recomendações: Não existem
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Não existem inadequações
Situação do Parecer: Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP: Não
Considerações Finais a critério do CEP: Este CEP concorda com o parecer do relator e aprova o
projeto, solicitando à pesquisadora o envio de relatório ao final da pesquisa.
RIO DE JANEIRO, 28 de Março de 2015
Assinado por: Luciana de Paula LIma e Schmidt de Andrade
(Coordenador)

153

20.071-001
(21)2206-9726 E-mail: cep.unesa@estacio.br
Endereço:
Bairro: CEP:
Telefone:
Avenida Presidente Vargas, 642, 22o andar
Centro
UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO

Assinatura do Participante da Pesquisa Assinatura do Responsável da Pesquisa

Página 02 de 02

154

Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
________________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome:
...................................................................................................................................................................
..........
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........
Endereço:..................................................................................................................................................
......................
Bairro:............................................................
Cidade:....................................................................................................
Telefone:

(.....).........................................................

Email:

............................................................................................
Título do Protocolo de Pesquisa:
Subárea de Investigação:
Pesquisadora responsável: NOME – Instituição – Endereço - Telefone:. Email:
Avaliação do risco da pesquisa:
( ) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior
Objetivos e Justificativa:
.
Procedimentos:
Riscos e inconveniências:
Potenciais benefícios:
Informações Adicionais:
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo email cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 3231-6139. Para esta pesquisa, não haverá nenhum
custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação
financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a
participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para
mim, descrevendo o estudo: “Representações Sociais de Trabalho Docente por Professores do
Ensino Fundamental: a relação entre papel e práticas”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do
mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as
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garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem
penalidades ou prejuízos.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e
outra para o responsável pela pesquisa.
Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________
____________________________________ ____________________________________

