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RESUMO 

 

As recentes pesquisas na área da educação evidenciam lacunas dimensionadas entre a 

formação e a prática do professor da Educação Básica. O docente de Pedagogia é o agente 

central na formação de seu aluno e seu olhar sobre as futuras práticas desse aluno pode 

influenciar o modo como o prepara para a atuação profissional. Esta pesquisa teve como 

objetivo investigar as representações sociais que professores da graduação em Pedagogia têm 

acerca das práticas de professores da Educação Básica. A Teoria das Representações Sociais 

proposta por Moscovici (1961), articulada à análise argumentativa, foi utilizada como 

referencial teórico-metodológico. Foram aplicadas entrevistas semiestruturadas com indução 

de metáfora, vídeogravações e autoconfrontação. Os dados foram submetidos ao Modelo da 

Estratégia Argumentativa – MEA, evidenciando os sentidos engendrados pelos sujeitos em 

suas práticas. Os resultados das análises mostram indícios de transformação nas 

representações sociais de prática do professor do ensino básico pelos sujeitos participantes, 

devido à mudança no perfil dos seus alunos, porque, para eles, a universidade hoje recebe um 

contingente mais despreparado. A primeira mudança diz respeito à percepção do professor de 

Pedagogia dos problemas na formação de seu aluno. Para os sujeitos dessa pesquisa, diversos 

fatores influenciam negativamente na formação dos professores para o trabalho na Educação 

Básica, eles destacam: a necessidade que os alunos têm de trabalhar, o baixo nível social, 

cultural e econômico e a falta de experiência prévia. A segunda refere-se à percepção de como 

esses problemas relacionados à formação do professor na graduação em Pedagogia refletem 

no aluno da Educação Básica. Tais fatores teriam gerado a necessidade de adaptação das 

práticas desses sujeitos a nova realidade percebida. Suas práticas estavam em desacordo com 

as representações que tinham do trabalho docente, que era de compromisso com o aluno. As 

transformações bruscas nas práticas desses sujeitos estão tencionando suas representações 

sociais acerca das práticas do professor da Educação Básica, elas não sofreram ruptura, mas 

vêm convergindo para dar sentido de uma prática fundamentada em estudo, que comporte o 

prestígio científico. Suas representações sociais parecem estar ancoradas em uma reflexão 

sobre a prática, que é amplamente aceita na área da educação. 

 

Palavras-chave: Representações sociais. Docente universitário. Trabalho docente. 
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ABSTRACT 

 

The recent research in education show dimensioned gaps between the primary education 

teachers' training and practice. The Pedagogy professor is the central agent in the student's 

formation and his gaze on the future practices can influence the way how it prepares him for 

the professional practice. This research aimed to investigate the social representations that 

Pedagogy graduated teachers have about the basic education teachers' practices. The Theory 

of Social Representations proposed by Moscovici (1961), linked to the argumentative analysis 

was used as theoretical and methodological framework. Semi-structured interviews were 

carried out with metaphor induction, video recordings and self-confrontation. The data were 

submitted to the Model of Argumentative Strategy - MAS, highlighting the senses engendered 

by the subjects in their practices. The test results suggest that the social representations of the 

teachers' practices of Basic Education by their trainers, express the meanings of "teaching and 

learning", "pay attention", "research" and "study". The items listed as important to their 

students' future practices are "practical experience" and "responsibility". In relation to their 

own practice, Pedagogy teachers understand the elements "practical experience" and "we are 

models" as fundamental. The research showed that the changes occurred in the participating 

subjects' practices, due to the change in the students' profile, influence their representations. 

The analysis results show evidences of transformation in the social representations of the 

basic education teacher’s practice by the participating subjects, due to the change in their 

students’ profile, because for them, the university now receives a more unprepared contingent. 

The first change concerns to the Pedagogy teacher’s perception about the problems in his 

student’s formation. For the subjects of this research, several factors influence negatively in 

the teachers’ formation to the work in the basic education, they highlight: the need that 

students have to work, the students’ low social, cultural and economic level and the lack of a 

previous experience. The second one refers to the perception of how these problems related to 

the teacher’s formation in Pedagogy graduation reflect on the basic education student. These 

factors would have created the need for adapting these subjects’ practices to a new perceived 

reality. Their practices were contrary to the representations that they had of the teaching work, 

which was of the commitment with the student. The abrupt changes in the subjects’ practices 

are changing their social representations about the basic education teacher’s practices. They 

do not ruptured, but have been converging to make sense to a practice based on study, which 
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presents the scientific prestige. Their social representations seem to be anchored in a 

reflection on the practice, which is widely accepted in the education area.  

Keywords: Sociail representations. College professor.  Work teaching. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A formação e a profissionalização do professor da escola regular são temáticas que vêm 

sendo bastante abordadas por pesquisadores em Educação (AGUIAR, 2010; BRAGANÇA; 

MOREIRA, 2013; LÜDKE; BOING, 2012; MASETTO, 2012; SAVIANI, 2009; TARDIF, 

2002). Essa corrente de pesquisa não se restringe apenas ao Brasil, é uma tendência 

internacional, pois também podem ser encontrados diversos estudos sobre essa temática em 

outros países (DAY; SAMMONS, 2008; HAMMERSLEY, 2007; LABAREE, 2004; 

LESSARD, 2009; NÓVOA, 2002; PACHECO, 2003; TAGORE, 2006). Todos eles 

esclarecem a importância do estudo sobre a preparação de futuros professores, contribuindo 

para a melhoria de sua formação.  

Tardif (2002, p. 228) assinala que essa relevância está no “fato de os professores 

ocuparem, na escola, uma posição fundamental em relação ao conjunto dos agentes 

escolares”. Esse pesquisador vê o professor como um elo entre os diversos sujeitos da 

educação e, por isso defende o estudo sobre sua formação. Libâneo (2007, p. 83) percebe essa 

implicação direta na qualidade do aprendizado do aluno, alertando que “é certo que a 

formação geral de qualidade dos alunos depende da formação de qualidade dos professores”. 

Em um trabalho sobre formação e profissionalização docente no Brasil, Bragança e 

Moreira (2013, p.16) apresentam seu percurso histórico e concluem ressaltando que a 

institucionalização da formação docente se constituiu em uma etapa importante do processo 

de profissionalização e, que esta formação “nasce atrelada à expansão do sistema de ensino e 

à própria organização da carreira docente”. Mesmo assim, as autoras indicam que ainda há 

professores que não possuem habilitação mínima exigida por lei. Para elas, isso “ajuda a 

situar a intensidade dos desafios que ainda se colocam à formação de professores do ponto de 

vista quantitativo e qualitativo, implicando nos processos vividos cotidianamente”. Os futuros 

professores que buscam formação, aparentemente encontram nela outro problema: a falta de 

preparo para a prática profissional. 

Isso fica claro com a análise de Saviani (2009, p.150) que, ao construir um estudo da 

história da formação docente, aponta um dilema existente nesse processo, o “confronto entre 

os dois modelos: aquele centrado nos conteúdos culturais-cognitivos e aquele referido ao 

aspecto pedagógico-didático”. Lüdke e Boing (2012, p. 3) desenvolvem pesquisas sobre essa 

problemática e acrescentam que “a preparação de futuros professores, hoje sob a 
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responsabilidade das universidades, sofre, de fato, uma carência no lado das práticas, estando 

essas instituições muito mais preocupadas com a formação no lado teórico”. 

Esse problema vem sendo apontado desde o fim dos anos de 1990 no Brasil. André et 

al. (1999, p. 9) analisaram 115 artigos em periódicos e verificaram uma enfática indicação da 

falta de articulação entre teoria e prática. Portanto, é relevante continuar a investigar o 

processo de formação docente e sua relação com o trabalho real praticado por esses 

profissionais. 

Considerando que a formação superior em Pedagogia constituiu-se em uma exigência 

para o acesso à profissão docente na Educação Básica
1
, é relevante olhar para o percurso da 

legislação que trata do assunto. Nele é possível verificar a relação dicotômica existente entre 

teoria e prática que, conforme Scheibe e Aguiar (1999, p.223), inicialmente ficou pontuada 

pelo Decreto-Lei nº 1.190/1939, de 1939, ao organizar a Faculdade Nacional de Filosofia, da 

Universidade do Brasil e constituiria o curso de Pedagogia (BRASIL, 2006). Era explícito que 

o curso de Pedagogia, bem como os demais de licenciatura, visava à formação de bacharéis e 

licenciados, sistematizando o “esquema 3 +1”. O aluno que cursasse três anos de estudos em 

disciplinas de conteúdos comuns receberia o título de bacharel e, estaria apto a ocupar um 

cargo de Técnico de Educação. Com mais um ano de estudos dedicados às disciplinas de 

natureza pedagógica, receberia o título de licenciado, o que lhe permitiria exercer a profissão 

docente no Ensino Normal, campo que, de acordo com Scheibe e Aguiar (1999, p.224), “não 

era exclusivo dos pedagogos, uma vez que, pela Lei Orgânica do Ensino Normal, para 

lecionar nesse curso era suficiente o diploma de Ensino Superior”. Essa incoerência figura no 

Capítulo V, Art. 49 do Decreto de Lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946 (BRASIL, 2006). 

Observa-se assim, que a teoria demarcada pelo campo da ciência pedagógica era tida e 

oferecida separadamente da prática profissional, contemplada pelo ano sobressalente dedicado 

à didática e à prática de ensino. 

Em 20 de dezembro de 1961, após longa tramitação, foi sancionada a primeira lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei 4024 (BRASIL, 2006). A regulamentação contida no 

Parecer CFE nº 251/1962 manteve o esquema 3+1, para o curso de Pedagogia, também sendo 

estabelecido o currículo mínimo para esse curso. Com isso, pretendia-se definir a 

especificidade do bacharel em Pedagogia e também manter uma unidade de conteúdo, para 

possíveis transferências de alunos no território nacional. Em seguida, o Parecer CFE nº 

                                                 
1
 Conforme o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei n°. 9394, de 1996, a formação de 

professores para trabalhar na Educação Básica deve ser feita em instituições de Educação Superior, em cursos 

de licenciatura de graduação plena. 
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292/1962, regulamenta disciplinas pedagógicas previstas para a licenciatura. Porém, de 

acordo com Libâneo e Pimenta (1999, p.241), “o que se tentou foram diferentes formas de 

organização do percurso da formação, umas mantendo o 3+1 já presente em 1939, outras 

distribuindo as disciplinas pedagógicas ao longo do curso específico” (BRASIL, 2006). 

Em 1969, o parecer CFE n°252/69, incorporado à resolução CFE n°2/69 fixou os 

mínimos de conteúdos e a duração a serem observados no curso de Pedagogia e regulamentou 

as habilitações: Supervisão, Orientação, Administração e Inspeção Educacional, conforme 

havia sido determinado na Lei n. 5540/68, a Lei da Reforma Universitária. Manteve-se, desse 

modo, a concepção dicotômica, pois se continuou a apartar as disciplinas fundamentais da 

Educação daquelas voltadas para as habilitações específicas. Essas últimas visando à 

habilitação de formação de especialistas em Educação. No entanto, a todos os formados era 

conferido o grau de licenciado em Pedagogia. Desse modo, fica claro que, apesar de alguma 

melhoria na aproximação entre teoria e prática no ensino de Pedagogia, essa lei foi inócua. 

Com o advento do Regime Militar no Brasil e a promulgação da Constituição Federal 

de 1967, foi mantida a competência da União para legislar sobre as diretrizes e as bases da 

Educação (BRASIL, 1967). Nesse contexto, para que fosse mantida a impressão de ordem 

social, não houve a elaboração de uma nova LDB. Porém, para os mesmos fins, a organização 

do ensino precisava ser ajustada ao novo quadro político. Conforme aponta Saviani (1997, p. 

21), o ajuste “foi feito através da Lei 5.540/68, que reformou a estrutura do Ensino Superior, 

sendo, por isso, chamada de Lei da Reforma Universitária. O ensino Primário e Médio, por 

sua vez, foi reformado pela Lei 5.692/71”. Essa Lei, a partir do artigo 30, torna notórios dois 

esquemas no processo de formação do professor: a formação regular e a formação regular 

com estudos adicionais.   No ano de 1980, a primeira Conferência Brasileira de Educação, 

realizada em São Paulo, marcou um período de grande movimentação intelectual no sentido 

da reformulação do curso de Pedagogia e das licenciaturas. Em 1982, foi realizado o primeiro 

Encontro de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE), com o objetivo de revisar os conteúdos 

dessas áreas. Desde então muitas pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de aproximar 

os campos de Didática e Prática de Ensino. 

Finalmente, a formação do professorado é tratada no título VI com a nova Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e, deixando clara a 

necessidade de e articular a teoria à pratica (Art. 61);  formação superior em licenciatura 

como condição mínima para o Magistério na Educação Básica (Art. 62); a formação superior 

em Pedagogia destinada a diversas áreas dentro da educação, como planejamento e inspeção 
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escolar (Art. 64);  importância da prática de ensino com mínimo de 300 horas durante a 

graduação (Art. 65); necessidade da pós-graduação para o magistério no nível superior (Art. 

66); valorização dos profissionais da educação incluindo formação continuada (Art. 67), 

(BRASIL, 1996, não paginado). 

Para Libâneo e Pimenta (1999, p. 241), “Faz-se necessária e urgente a definição 

explícita de uma estrutura organizacional para um sistema nacional de formação de 

profissionais da educação. Os autores reivindicam “o ordenamento legal e funcional de todo o 

conteúdo do Título VI da nova LDB”. Eles defendem que a formulação de reformas 

curriculares, princípios norteadores de formação, novas competências profissionais, novos 

eixos curriculares e base comum nacional não bastam. 

Isso se reflete nos resultados apontados por Gatti (2009) que analisou os currículos de 

71 cursos de Pedagogia e torna explícito o desequilíbrio que ainda persiste entre as ofertas de 

teoria e prática, pois das 3.200 horas prescritas para o curso de Pedagogia, apenas 300 horas 

são dedicadas à pratica do estágio, quadro que tem respaldo no Art. 65 da LDB de 1996. O 

problema se intensifica devido à falta de articulação curricular entre as disciplinas, fato 

observado pela autora. Quanto às disciplinas obrigatórias, 22,6% são referentes aos 

fundamentos teóricos da Educação e, somente 0,6% ao ofício docente. 

Parece notório que mesmo após tantos avanços na legislação brasileira voltada para a 

Educação e o curso de Pedagogia, o campo da prática do professor ainda é pouco 

desenvolvido em relação ao campo teórico da Educação. Tal fato evidencia uma continuidade, 

mesmo que implícita do sistema 3+1. No âmbito da formação superior em Pedagogia, além 

desses contrapontos apresentados, em princípio, a maioria dos graduandos eram formados por 

professores ou outros profissionais da Educação com experiência na área e, como a graduação 

passou a ser a principal forma de ingresso na profissão docente, cresceu o número de 

estudantes sem ou quase sem nenhuma experiência prévia como professor. É possível inferir 

que, nesse momento na história da Educação no Brasil, essa situação marcou um aumento no 

abismo existente entre a teoria e a prática. 

Não se pode atribuir tal problema aos estudantes, porém, o fato não pode ser ignorado. 

Um prévio conhecimento sobre o trabalho real
2
, aquele que é praticado dentro da sala de aula, 

que se impõe ao trabalho prescrito
3
, facilita o aprendizado e o pensamento crítico do estudante 

                                                 
2
 Clot (2006) define Trabalho Real como tudo aquilo que o professor consegue realizar dentro das condições que 

lhe são dadas, caracterizando o Real do Trabalho. 

 
3
 O Trabalho Prescrito é definido por Clot (2006) como tarefa prescrita ao professor por outrem. 
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no momento em que entra em contato com a teoria. De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, no que se refere à formação do professor, é fundamental a valorização de 

suas experiências anteriores em instituições de ensino (BRASIL, 1996). Nesse sentido, Lima, 

Fernandes e Gonçalves (2011, p. 54) consideram que alunos de Pedagogia ainda não atuantes 

na profissão docente, mas que já possuem experiência prévia com esse trabalho têm 

conhecimentos sobre as funções de um professor. As autoras se apoiam em Tardif e Raymond 

(2000) e ratificam que “conhecimentos, crenças, valores e experiências que o professor 

acumula ao longo de sua história de vida pessoal e escolar estruturam sua identidade e 

relações com os outros, e são atualizados e reutilizados constantemente em suas práticas 

profissionais”. 

Atualmente, outros aspectos envolvidos no processo de formação e profissionalização 

docente têm sido abordados em pesquisas. Alguns autores analisam o currículo e destacam 

fragilidades na elaboração das próprias Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Pedagogia e na elaboração dos currículos, como confusões acerca de conceitos e de uma 

incoerência entre as disciplinas que eles contemplam e a prática profissional do professor 

(AGUIAR et al, 2006; FORMOSINHO; MACHADO, 2008; FRANCO, LIBÂNEO; 

PIMENTA, 2007; GATTI, 2009; MACEDO, 2006; OLIVEIRA, 2007).  

Na pesquisa, já citada, em que Gatti (2009) examinou currículos e ementas de 71 cursos 

de Pedagogia, ela verificou que o único padrão para a elaboração dessas ementas é que a 

maioria aparenta mera listagem de temas a serem abordados ao longo de um período, que 

pode ser de um semestre ou um ano. A autora concluiu que os currículos têm uma 

característica bastante fragmentada, com conjuntos disciplinares dispersos, destacando a falta 

de articulação curricular entre as disciplinas. O que chamou bastante a atenção em sua 

pesquisa, no entanto, é que os currículos demonstram terem vocações em distintos aspectos 

do conhecimento, com enfoques próprios. Gatti (2009, p.55) assinala que “A escola, enquanto 

instituição social e de ensino, é elemento quase ausente nas ementas, o que leva a pensar 

numa formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto onde o 

profissional-professor vai atuar”. 

Os pesquisadores Franco, Libâneo e Pimenta (2007, p. 93) analisaram o texto do projeto 

da Resolução CNE/CP N°1 de 2005, cujo objetivo era instituir diretrizes curriculares 

nacionais para o curso de graduação em Pedagogia aprovado pela CNE, e apontaram algumas 

falhas, como a definição de docência, que é colocada como sendo a própria Pedagogia, para 

os autores o texto da resolução define o termo principal pelo secundário. Os autores concluem 
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que a Resolução da CNE, em decorrência da precária fundamentação teórica, apresenta uma 

conceituação reducionista da Pedagogia e do exercício da profissão do pedagogo que, 

segundo eles, não deve ser confundida com a profissão docente. Portanto, para os 

pesquisadores, os legisladores desconhecem a estrutura lógico-conceitual da Ciência 

Pedagógica e sugerem que o Ministério da Educação reavalie a homologação dessa resolução 

que não atende às necessidades da formação pedagógica. Sugerem, ainda, que o governo 

fundamente o texto da Resolução na articulação entre as dimensões epistemológicas, prática e 

disciplinar, a fim de que haja um diálogo com a realidade educacional no Brasil. 

Outros pesquisadores têm se dedicado às pesquisas sobre os próprios professores 

universitários (ALTET, PAQUAY; PERRENOUD, 2003; BOING, 2012; CLOT, 2006; 

CUNHA, 2009; LABAREE, 2009; LÜDKE; VILAS BOAS, 2005; MASETTO, 2012; 

VEIGA, 2005; ZABALZA, 2004). De maneira geral suas pesquisas abordam a questão da 

identidade docente, as fragilidades em sua formação e os desafios que enfrentam diariamente 

em relação ao seu trabalho e concluem que essa profissão sofre grande desvalorização. 

Labaree (2004, p.39), da Universidade de Stanford, aborda a complexidade de se 

preparar um professor nos Estados Unidos. É possível pensar nas relações entre essa situação 

e a realidade dos professores no Brasil. Conforme Labaree (2004, p.39), “... ensinar é um 

trabalho enormemente difícil, que parece fácil”. Se o aluno não aprende, o trabalho do 

professor não se completa, dessa forma a participação do aluno é de suma importância. O 

autor ainda acrescenta que, nos Estados Unidos, alguns dos problemas que o professor de 

Educação enfrenta atualmente são decorrentes da visão negativa que a sociedade formou 

desses profissionais, a partir de fragilidades próprias do processo evolutivo desse curso. 

Entre essas extenuações, o autor destaca a discriminação sofrida pelo curso superior em 

Educação assim que ele começa a ser oferecido em instituições de ensino superior, devido a 

sua origem e, também ao fato de que, em princípio, a maioria dos profissionais dessa área era 

formada por mulheres da classe trabalhadora. 

Além desses problemas apontados por Labaree (2004), sobre a preparação de um futuro 

professor, Lüdke e Boing (2012, p. 432) indicam que por passarem muito tempo de sua vida 

em convivência com docentes, as pessoas têm a impressão de que conhecem profundamente 

as atividades do Magistério, fazendo com que o trabalho de ensinar pareça algo fácil, quando 

não é. Para eles, convivência que todos temos com o professores e seu trabalho, estabelecem 

uma zona de conhecimento tácito sobre a profissão docente, por isso diversos membros da 

comunidade, como pais e avós, “se sentem autorizados a sugerir soluções e emitir opiniões 
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sobre problemas de várias naturezas, ligados ao magistério”. Os autores concluem 

mencionando o quanto é importante que o aluno de Pedagogia observe o trabalho real dos 

professores, que se diferencia, em muitos aspectos, daquele prescrito, “A análise da atividade 

do professor vista assim de perto, em seu dia a dia, em sala de aula, com seus alunos, na 

escola, com seus colegas, oferece muitas oportunidades de conhecer o que realmente se passa 

e como se passa no trabalho do professor” (LÜDKE; BOING, 2012, p.447). 

Pesquisas (BOLZAN, 2004; LIMA, FERNANDES; GONÇALVES, 2009; REIS, 2014) 

apontam que as trajetórias pessoais dos professores são fatores que definem seu modo de 

atuação profissional. Reis (2014, p.36) mostra, também, que “a pesquisa tem sido umas das 

alternativas encontradas para subsidiar a mudança das práticas da educação superior”, o que 

tem afastado o ensino da Pedagogia do tecnicismo, aproximando-o de uma abordagem mais 

teórica, embora em seus estudos tenha indicado que o ensino do professor se diferencia do 

que ele representa como conhecimento necessário para a profissão. Segundo os sujeitos de sua 

análise – os professores do curso superior em Pedagogia – o conhecimento ensinado na 

faculdade distancia-se do que ele acredita que seja necessário para o fazer prático de sua 

profissão, que se aprende no dia a dia da profissão do professor da Educação Básica. 

Reis (2014) propôs uma análise das representações sociais – RS - de docentes de curso 

de Pedagogia acerca dos saberes sobre as práticas apreendidas em seu processo formativo e 

dos utilizados em suas práticas pedagógicas. Segundo a pesquisadora, as RS da prática dos 

docentes estão ancoradas na vivência da docência fora do contexto formativo, o que não 

desprivilegiaria, de acordo com os sujeitos de sua pesquisa, a formação pedagógica, mas 

coloca sobre a prática profissional a apreensão dos conhecimentos necessários para sua 

realização. Segundo a autora, os professores não reconhecem uma pedagogia própria de sua 

formação universitária e apartam e distanciam os conhecimentos que obtiveram em sua 

formação daqueles que de fato aplicam em sua prática. 

Cabe explicar que Representações Sociais, como as analisadas no trabalho de Reis 

(2014), segundo Jodelet (1990, p.36) são "uma forma de conhecimento, socialmente 

elaborada e compartilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social”. Mesmo em um contexto histórico e cientificamente 

diferente de Jodelet (1990), Durkheim (1893; p.11) já compreendia como fato social “toda 

maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui 

uma existência própria, independentemente de suas manifestações individuais”. A 

aproximação entre a definição de Jodelet e a análise oferecida por Durkhein não se trata de 
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uma coincidência cientifica, pois as bases teóricas onde se apóiam os estudos em RS, partem 

de contribuições de diversos cientistas às ciências sociais.  

Durkheim (1893), em seu esmero por delimitar os objetos de estudo da sociologia, 

propôs que esta ciência deveria ocupar-se em estudar fatos a partir de alguns critérios que os 

tornassem sociais. Não cabe aqui partirmos para definições historicamente elaboradas e 

superadas no processo de construção das ciências sociais, mas simplesmente, pinçarmos 

algumas explicações a fim de esclarecer a relevância das RS para essa pesquisa. Para 

Durkheim (1893), todo fato social é exterior ao indivíduo, é coercivo sobre ele e é 

generalizável. Nesse sentido, a consciência coletiva seria o nível mais profundo da realidade 

para uma sociedade. Para ele, isso é um sistema com vida própria, “representações coletivas” 

formadas a partir de um conjunto de lendas, crenças, tradições e sentimentos comuns aos 

membros dessas comunidades.  Durkheim (1893, p.11) salienta que um fato social é “toda 

maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção 

exterior”.  

Entretanto, essa pesquisa alinha-se ao pensamento de Moscovici (2012), ao 

percebermos que essas representações são elaboradas no próprio seio social, pelos próprios 

indivíduos e, como são produzidas consensualmente em sociedade, adquirem certa coerção, e 

isto é comungado pelos próprios indivíduos que as criaram. Diferentemente do que acontecia 

nessas sociedades tradicionais, como as contemporâneas a Durkheim, povoadas por 

representações coletivas, em nossas sociedades, confrontamo-nos diariamente com grande 

volume de novas informações e, frequentemente somos convidados a nos manifestar a seu 

respeito. Para isso, é necessário que encaixemos essas informações em categorias de 

conhecimentos que já possuímos, aproximando-as do que já é conhecido, assim podemos 

compreendê-las e nos posicionarmos a respeito delas. 

No entanto, é fundamental que nos comuniquemos com nossos pares em nossas 

sociedades, pois são nos processos de comunicação que as informações circulam. Alves-

Mazzotti (2008, p. 21) esclarece que: 

 

Estas interações sociais vão criando “universos consensuais” no âmbito dos quais as 

novas representações vão sendo produzidas e comunicadas, passando a fazer parte 

desse universo não mais como simples opiniões, mas como verdadeiras “teorias” do 

senso comum, construções esquemáticas que visam dar conta da complexidade do 

objeto, facilitar a comunicação e orientar condutas. 

 

Sá (1994, p. 42), afirma que só há RS quando “o objeto se encontra implicado, de forma 

consistente, em alguma prática do grupo, aí incluída a da conversação e a da exposição aos 
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meios de comunicação de massa”. Portanto, concordamos com Sá (1994), no sentido de que 

se não há comunicação entre o grupo sobre assunto, este não se torna um objeto de 

representação social. Alves-Mazzotti (2008, p.24) nos lembra que existem dois processos que 

dão origem às representações a objetivação que é “a passagem de conceitos ou ideias para 

esquemas ou imagens concretas, os quais, pela generalidade de seu emprego, se transformam 

em “supostos reflexos do real” e a ancoragem, que funciona como a constituição de uma rede 

de significações em torno do objeto, relacionando-o a valores e práticas sociais. 

Esses dois processos que agem sob mecanismos de natureza psicológica e social 

convertem aquilo que é desconhecido e estranho em algo familiar. Sendo sua principal função 

“destacar uma figura e, ao mesmo tempo, atribuir-lhe um sentido, integrando-o ao nosso 

universo” (ALVES-MAZZOTTI, p. 23). 

A ancoragem de acordo com Alves-Mazzotti (2008, p.29) refere-se a uma “inserção 

orgânica em um pensamento já construído” onde o conceito é trazido para a familiaridade, 

tentando produzir um “enraizamento social da representação à integração cognitiva do objeto 

representado no sistema de pensamento preexistente e às transformações que, em 

consequência, ocorrem num e noutro”. Assim, é possível compreender que por “dar nome ao 

que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, representá-lo (...) a representação é, 

fundamentalmente um sistema de classificação e de denotação, de alocação de categorias e 

nomes” (MOSCOVICI, 2003, p.62).  

A objetivação “é essencialmente uma operação formadora de imagens, o processo, 

através do qual, noções abstratas são transformadas em algo concreto, quase tangível”, 

segundo Spink (1993, p. 306). Portanto, parece ser um processo de cristalização das ideias, na 

tentativa de tornar o estranho familiar.  

Este processo ocorre em três etapas: primeiramente, a seleção e “a descontextualização 

da informação” quando critérios culturais e normativos determinam a apropriação do 

conhecimento, por meio de uma construção seletiva da realidade; depois, a “formação de um 

núcleo figurativo”, um conjunto mínimo de elementos suficientes para conceituar e descrever 

tal objeto e; por fim, a “naturalização”, ou seja, a cristalização do conceito que passa a ser um 

elemento da própria realidade. (SPINK, 1993). Para Borges (2014, p.38): 

 

Na procura do “domínio” o sujeito torna familiar o desconhecido. E, neste processo, 

o objeto acaba por se tornar parecido com os outros aos quais foi vinculado na busca 

da familiarização, apresentando características que foram acomodadas por 

experiências e valores do sujeito, que por sua vez são formadas no grupo de 

pertença.  
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As Representações sociais (RS) funcionam como referência para que esse grupo possa 

se posicionar positivamente ou negativamente em relação aos objetos – assuntos que o 

permeiam. Essas representações regem as relações que os sujeitos estabelecem com o mundo 

e, com base nelas, os grupos tomam decisões. Portanto as representações sociais influenciam 

diretamente as práticas dos sujeitos desse grupo. Nesse sentido, as representações se formam 

na sociedade e repercutem diretamente em seu comportamento, atitude e modos de agir, para 

ele, elas “formam estruturas individuais de conhecimentos que informam e orientam os 

membros de um grupo social, em determinado tempo e espaço” (MOSCOVICI op. Cit., p. 

53). 

Conforme Alves-Mazzotti e Mazzotti (2010, p. 71) “as práticas que ocorrem nas 

instituições escolares são condicionadas por crenças, valores, modelos e símbolos que nelas 

circulam e que a psicologia social chama de representações sociais”. O estudo das RS da 

prática dos docentes de ensino superior dá informações sobre como concebem a prática que 

será de seus alunos, por que fazem sua Pedagogia do jeito que fazem. 

Isso vai ao encontro do trabalho de Altet, Paquay e Perrenoud (2003), os quais 

assinalam que, para quem forma professores, duas são as principais competências necessárias: 

ajudar os professores a construir competências profissionais e favorecer a análise das práticas 

docentes. Segundo os autores, o formador de professores deve saber ligar a formação à prática 

que será do futuro profissional. 

A proposta dessa investigação, sobre lacunas existentes no processo de formação em 

Pedagogia x Trabalho Docente na Educação Básica, foi fazê-la pela ótica do professor 

universitário, que prepara o aluno para a prática profissional. Isso se mostrou relevante, pois 

de acordo com a literatura revista, o docente é o agente central da formação de seu aluno e seu 

olhar sobre a prática profissional desse aluno pode influenciar muito sobre a preparação desse 

aluno para o mundo do trabalho. Diante de recentes publicações apresentadas sobre o trabalho 

docente, Lüdke e Boing (2012, p. 448) concluem que: 

 

Focalizar no estudo o professor, como sujeito cognoscente e sentindo emoções, 

agindo sob tensões em uma situação estruturada, mas que permanece aberta em parte 

significativa, permite avançar o conhecimento sobre aspectos do seu trabalho até 

agora pouco explorados ou confiados a domínios disciplinares isolados. Dentro de 

uma realidade social e culturalmente construída, passam-se a ação e a interação entre 

vários atores, no centro da cena se situando o professor e seus alunos. 

 

Reis (2014) concorda com Lüdke e Boing (2012) e sugere ser importante investigar 

como as RS dos professores de Pedagogia sobre a prática do professor da Educação Básica 

interferem em sua prática pedagógica universitária. Para isso é válido que o professor analise 
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o próprio trabalho, assim possivelmente haveria uma tomada de consciência sobre sua práxis. 

Entendendo aqui, a práxis alinhada ao pensamento de Karl Marx, a partir de uma relação entre 

teoria e prática.  

Pela lógica do pensamento dialético de Marx, há uma reciprocidade entre a consciência 

e as condições de vida em sociedade, se por um lado as ideias são influenciadas pelo mundo 

material, por outro lado essa estrutura material na sociedade pode ser transformada pela ação 

consciente do indivíduo. Acreditamos, portanto que a partir de uma análise de seu trabalho o 

professor pode melhorar a sua prática.  

A partir do cenário apresentado, este estudo tem como objetivo investigar as 

representações sociais dos professores do curso superior de Pedagogia acerca da prática 

profissional do docente da Educação Básica. Para acessar essas representações selecionamos 

as seguintes questões: i) quais as representações sociais que professores da graduação em 

Pedagogia têm das práticas dos professores da Educação Básica? ii) como as  práticas de 

professores de Pedagogia se relacionam às representações sociais que têm das futuras práticas 

de seus alunos?  

Para a apresentação deste estudo, organizamos a dissertação em cinco capítulos, a 

introdução que, concluímos aqui, apresentou a problematização e o objeto da pesquisa. O 

segundo capítulo apresenta o quadro teórico, ou seja, a Teoria das Representações Sociais 

(TRS) e identifica a abordagem que será adotada para análise dos dados. No terceiro capítulo 

estão expostos os procedimentos metodológicos, salienta o paradigma em que a pesquisa se 

inscreve, o campo da pesquisa, os sujeitos participantes, instrumentos e procedimentos 

utilizados, detalhando as técnicas empregadas. Também relaciona instrumentos para coleta e 

análise dos dados. No quarto capítulo encontram-se as análises feitas e seus resultados, nele 

também aparecem as inferências que possibilitaram perceber as representações sociais dos 

professores de pedagogia acerca das práticas profissionais de professores da Educação Básica. 

O quinto capítulo mostra a discussão dos resultados e os aspectos conclusivos, relaciona as 

RS levantadas nos discursos dos sujeitos aos princípios e preceitos teóricos, filosóficos e 

práticos da sua área profissional, compara suas práticas às suas RS, bem como sugere 

caminhos para novas pesquisas. 
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2 A TERORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO REFERENCIAL 

TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

A questão da prática do professor da Educação Básica tem sido amplamente 

contemplada e discutida em eventos e revistas de educação, debates na televisão e também 

nos discursos recorrentes acadêmicos nos meios educativos formais. Conforme apontado 

anteriormente, essa temática tem ganhado cada vez mais espaço e profundidade em pesquisas 

desde a década de 1980, no Brasil e no exterior. Portanto, esse assunto circula a mais de duas 

décadas no cotidiano da educação formal no Brasil em todos os seus níveis, mas 

principalmente naquele em que há a preparação para essa prática, os cursos de formação de 

professores. 

O futuro professor da Educação Básica nos anos iniciais, necessariamente, passa pela 

formação superior em Pedagogia. Nesse espaço educacional, da graduação, os docentes que 

preparam o aluno para que ele exerça bem o seu futuro trabalho pensam e discutem 

cotidianamente sobre essa futura prática. Assim, essa prática é veiculada nas interações socais 

desse grupo, que vão construindo assim um conhecimento a seu respeito. Por esse motivo, 

acreditamos que a prática do professor da educação básica nos anos iniciais constitui-se como 

um objeto de representações sociais para os docentes da graduação em Pedagogia, sujeitos 

dessa pesquisa. Desse modo, a Teoria das Representações Sociais (TRS) torna-se indicada 

como referencial teórico-metodológico para a realização desse estudo. 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi desenvolvida por Serge Moscovici na 

França, em 1961, foi em seguida lançada no livro “La psychanalyse, sonimage et sonpublic” 

(“A psicanálise, sua imagem e seu público”), ícone de sua teoria. Para criá-la, o cientista 

revisitou o conceito de representação coletiva
4
 presente na obra de Durkheim e, também teve 

contribuições da antropologia a partir da “natureza do pensamento primitivo” de Lévi-Bruhl; 

da teoria da linguagem de Saussure; estudo do desenvolvimento de Piaget e; da teoria do 

desenvolvimento cultural de Vigotsky. 

Além disso, o autor discordava dos pressupostos positivistas e funcionalistas de grande 

parte das teorias dominantes na época, que faziam distinção entre o individual e o coletivo e, 

pormenorizava o saber popular, pois uma das descrições fornecidas por Moscovici acerca de 

sua teoria, é que ela é uma teoria do senso comum.  Para Abric (1998, p. 27) “o que constitui 

                                                 
4
 Quando um novo conhecimento é criado ele supera a soma do conhecimento dos indivíduos, favorecendo uma 

recriação do coletivo, para Durkheim (1898), essas representações seriam passadas por herança coletiva dos 

antepassados. 
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o ponto de partida desta teoria é o abandono da distinção clássica – e em particular, 

fortemente desenvolvida pelas abordagens behavioristas – entre sujeito e objeto”. Sua 

fundamentação ocorreu no âmbito da psicologia social, que relaciona o individual e o 

coletivo. Por isso, essa área foi um campo fértil para o desenvolvimento da TRS. 

Após mais de meia década de desenvolvimento da teoria, muitos pesquisadores, que 

fazem dela um campo de estudos, ainda esforçam-se em descrever o conceito de 

representações sociais. Moscovici (2012, p.39), inicialmente, procura esclarecer que “se a 

realidade das representações sociais é facilmente apreendida, o conceito não o é”. Entretanto, 

Jodelet (1990, p. 22) nos explica que a representação social é “uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

Moscovici (1978) considera que a representação social é uma preparação para a ação, 

isso por que conduz o comportamento e é capaz de modificar e reconstruir os elementos do 

ambiente em que o comportamento tem lugar. A teoria de Moscovici debruça-se, assim, sobre 

a construção desse conhecimento e pretende abordar aspectos significativos que os sujeitos 

atribuem a determinados objetos. Os estudos que se utilizam da TRS, segundo Jodelet (1990), 

permitem observar como o social interfere na elaboração psicológica que constitui a 

representação e como esta elaboração psicológica interfere no social. Enquanto objeto de 

estudo da psicologia social, a TRS possibilita a articulação entre o social e o psicológico, pois 

são os interesses dos grupos que determinam essas representações. 

 

Uma visão funcional do mundo que permite ao indivíduo ou grupo dar sentido a 

suas condutas e compreender a realidade através de seu próprio sistema de 

referência, logo adaptar-se e definir seu lugar nessa realidade. É ao mesmo tempo o 

produto e o processo de uma atividade mental pela qual um indivíduo ou um grupo 

reconstitui o real ao qual ele é confrontado e lhe atribui uma significação específica. 

(ABRIC, 1987, p. 64) 

 

Moscovici (1978) percebe que os componentes das representações de grupos sociais 

distintos se organizam de formas diversas, constituindo diferentes universos de opinião e cada 

universo se divide em três dimensões: a atitude, a informação e o campo de representação ou 

imagem. A atitude ocorre quando o grupo representa algo após ter tomado uma posição em 

relação ao objeto, repercutindo em uma orientação favorável ou desfavorável para a ação a 

seu respeito. Para o autor, a atitude está conectada ao aspecto emocional e também à história 

de vida desses sujeitos. A informação é a organização do conjunto de conhecimentos que 

grupo dispõe sobre o objeto, isso se refere tanto à qualidade quanto à quantidade de 

informações. O campo de representação remete à ideia de imagem ou de um modelo 
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figurativo, estruturado por um conjunto mínimo suficiente e hierarquizado para representar o 

objeto. Essas três dimensões orientam o posicionamento de uma pesquisa em relação ao 

objeto. Para o autor, as representações sociais só podem ser analisadas em função da 

totalidade do discurso, sendo importante conhecer essas dimensões, pois influenciam 

diretamente os resultados de estudos em Representações Sociais. 

A partir do trabalho seminal de Moscovici, outros pesquisadores desenvolveram 

enfoques próprios para a TRS. Os três que se destacam são: Abric (1998), que desenvolveu a 

abordagem Estrutural e, a partir dela estuda as representações, relacionando seu conteúdo e os 

elementos componentes de sua estrutura, o núcleo central e o sistema periférico, 

hierarquizando os itens componentes dessa estrutura e, apresentando as ligações entre eles. 

Doise (1973), que introduziu a abordagem posicional, também conhecida como societal, que 

trabalha com temas de grande difusão nas sociedades, como direitos humanos ou religião. 

Através de seu método, primeiramente identificam-se as ideias e ideologias existentes na 

sociedade e, posteriormente investiga-se como os sujeitos se posicionam em relação a elas. 

Em relação a essa abordagem, Rateau et al. (2012, p.10) explica que este modelo “designa um 

duplo papel para representações. Essas são definidas, primeiramente, como princípios que 

geram tomadas de posição. Mas, também são princípios para organizar diferenças 

individuais”.  

Este trabalho desenvolve-se a partir da abordagem processual, destacando como 

referencial o trabalho de Jodelet (1989), forte representante desse enfoque. De acordo com 

Reateau et al (2012, p.8), "Sobre esta base teórica geral do processo de produção de 

representações sociais, desenvolveu-se um campo de pesquisa amplo”. Suas pesquisas 

priorizam os sentidos conduzidos nas comunicações que acontecem através da linguagem, por 

isso estudar as culturas é um fator preponderante para o desenvolvimento de seus estudos. Sua 

abordagem “enfoca o estudo dos sistemas de significados que expressam as relações que os 

indivíduos e grupo têm com seus ambientes” (RATEAU et al, 2012, p.8). 

A Psicologia Social e a Antropologia são campos privilegiados pela abordagem 

processual, à qual este trabalho se alinha. Os dois campos contribuem para o estudo dos 

indivíduos e suas relações com seu grupo social de referência, ambos se estabelecem nas 

ciências sociais e sua articulação se dá por diversas razões. Primeiramente, pela notável obra 

de Denise Jodelet, no campo das ciências sociais, com enfoque nas relações entre a cultura e 

as representações sociais. Sua pesquisa transita entre a psicologia social e a antropologia e 

essa costura permite compreender as representações desencadeadas nas relações entre cultura, 
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sociedade e indivíduo. Posteriormente, em Émile Durkheim, que foi o primeiro cientista a 

propor a noção de representação coletiva, que considera o problema das relações entre o 

indivíduo e seu grupo quanto ao funcionamento do pensamento. Durkheim desenvolveu seus 

principais conceitos a partir de materiais etnológicos relacionados às sociedades tradicionais. 

Outro elo importante se estabelece pelo trabalho de Bruner (1956; 1986; 1997a; 1997b; 

2001), centrado na psicologia cultural, que propõem estudo das significações centradas na 

ação humana. Para este pesquisador e seus seguidores, a intencionalidade individual está 

baseada nos sistemas culturais de produção de significados e de interpretação mediados pela 

cognição social. Encontramos também, pesquisadores que relacionam os campos de estudos 

da psicologia aos campos da história e da cultura (DUARTE, 2000; MEIRA 2007; 

ZANELLA, 2004; ZINCHENKO, 1998). Para esses, a atividade humana coletiva pressupõe 

uma tríade que relaciona sujeito, ação e seu contexto social. Eles destacam ainda que uma 

atividade humana pressupõe mecanismos sociais e culturais. 

Devido à aproximação que fazem as ciências sociais com a cultura, podem ser 

distinguidas várias correntes que são pertinentes considerar do ponto de vista da relação entre 

cultura e representação social. Estas se apóiam não apenas em pesquisas de representações 

sociais, mas em toda sorte de estudos que buscam compreender as relações entre indivíduos e 

seus grupos de referência. 

Denise Jodelet em uma palestra concedida à Faculdade de Psicologia da Universidade 

de Buenos Aires, em 2002, elenca as principais correntes. Uma primeira corrente dominante, 

que se destaca principalmente na Sociologia, considera a cultura como um sistema de valores 

e de normas, modelos de pensamento e de conduta que orientam a atividade mental e, 

consequentemente, a prática dos indivíduos. A segunda, observada principalmente na 

Antropologia, associa a cultura a um saber comum, que constitui o que os sujeitos implicados 

por ela devem saber, para que possam atuar de uma maneira aceitável. A terceira corrente, 

segundo Jodelet, é do tipo interpretativo e centra sua atenção sobre os significados que 

existem para quem participa de uma cultura, as instituições, os usos, as imagens, as ações, os 

discursos próprios de uma cultura. A interpretação de significados dá lugar a uma tradução 

que relaciona mais a ação ao seu sentido que aos comportamentos a seus determinantes. Uma 

quarta corrente pode ser qualificada como simbólica, posto que considera a cultura como um 

sistema de relação e de regulação de diferentes ordens circunscritas nas realidades sociais. Por 

fim, a autora menciona uma quinta corrente que vem da antropologia cognitiva, esta se 

interessa em observar a maneira com que as pessoas ordinárias, os indivíduos, podem, por 
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meio de uma cultura, adquirir, memorizar, aplicar o saber cultural na vida cotidiana nos 

diferentes contextos. Não é difícil perceber, a partir do discurso de Jodelet, que os estudos 

elaborados sobre as representações sociais encontram um eco no interior dessas correntes.  

Conforme indica a literatura, é perfeitamente plausível o entrelaçamento entre a 

psicologia e a antropologia. Alguns autores (BRUNER, 2001; CORREIA, 2003) alertam que 

a fragmentação da Psicologia e seu afastamento da Antropologia se deve, em muito, aos 

preceitos de uma antiquada psicologia positivista, cujo objeto de estudo deveria ser 

diretamente observável, afastando quaisquer possibilidades de observação, por via indireta, da 

subjetividade. 

As similitudes entre as distintas ciências sociais, sobretudo as que consideram os 

aspectos referentes à constituição das realidades humanas a partir de forças que promovam a 

transformação das sociedades, fazem da noção de representação social um conceito 

transversal, que estabelece um diálogo entre a Antropologia, a Psicologia, a Sociologia e a 

História. Isso possibilita analisar as relações entre cultura, formação do pensamento e 

operacionalização de ações.  Essa perspectiva ajuda a dar saliência à noção que queremos 

apresentar a respeito das representações sociais que serão expostas nos próximos capítulos. 

Permite enriquecer, do ponto de vista cultural, a nossa pesquisa sob a TRS, pressupondo as 

representações sociais como produtos sociais mentais, que deixam compreender as relações 

que se estabelecem no meio social. A abordagem processual da TRS ajuda-nos a ler a 

realidade dos sujeitos, buscando o conhecimento no sentido comum utilizado pelos indivíduos 

em sua experiência compartilhada cotidiana.  Esses construtos, com status de teorias 

ingênuas, para Moscovici, são forjados na interação social, quando os sujeitos sociais estão 

em contato com os discursos que circulam no espaço público, servindo de guias para a ação. 

A abordagem processual apresenta um esquema metodológico sequenciado em diversas 

etapas, que permitem inferir sobre acontecimentos e práticas sociais, sobretudo, compreender 

as relações que os indivíduos e os grupos mantêm e desses com outros grupos. Por esse 

caminho, é possível perceber as representações que estão inscritas nas linguagens e nas 

práticas ordinárias dos sujeitos em seus grupos profissionais. 

Campos (2014) questiona se todos os grupos podem ser pesquisados para fins de 

estudos pela TRS, tendo em vista o tamanho das amostragens. Portanto, indica que se defina 

de imediato, o objeto social que se está estudando e a relação que este grupo tem com o 

fenômeno que define o objeto. Nesse sentido, nos posicionamos favoráveis a abordagem 

processual, tendo em vista que as questões que se colocaram à nossa pesquisa são 
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epistemológicas e dizem respeito ao conjunto de práticas do homem ordinário em seu 

cotidiano, portanto, implicadas por sua cultura. Nesse sentido, Alves-Mazzotti (2008, p. 34) 

esclarece que a pesquisa “deve responder à dupla questão (...) como o social interfere na 

elaboração psicológica que constitui a representação e como essa elaboração psicológica 

interfere no social”. Então, o estudo deverá abarcar o processo de construção do pensamento 

social, seja ele constituído ou constituinte de representações. Para tanto, é necessário que 

investiguemos os processos de ancoragem e objetivação. 

A objetivação e a ancoragem são mecanismos que atuam simultaneamente no processo 

de elaboração de representações sociais. Normalmente, esses processos são descritos 

separadamente, visando à compreensão das estratégias cognitivas que são articuladas pelo 

grupo para construir a representação. Assim, Moscovici (2011, p.70) esclarece que tal 

diferenciação tem por objetivo “facilitar a interpretação de características, a compreensão de 

intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas, na realidade, formar opiniões”. 

Compartimentando as representações nessas duas fases de elaboração é possível melhor 

conhecer esses processos. No processo de objetivação, produz-se um efeito de apreensão, por 

concretização, de um novo conhecimento que antes se encontrava fluido, disperso e 

desorganizado. Na objetivação, o grupo “materializa” essa nova informação, transformando-a 

em algo compreensível e possível de ser entendido e comunicado rapidamente. De acordo 

com Moscovici (2012, p.58). 

 

A objetivação tem como natureza um processo psíquico capaz de tornar familiar, de 

situar e de tornar presente aquilo que, em nosso universo interior, se encontra 

distanciado, aquilo que, de certa forma, está ausente. O resultado é uma “impressão” 

do objeto que se mantém durante o tempo que for necessário. 

 

Entretanto, essa concretização da impressão do objeto não significa cristalização, pois a 

representação é viva e, portanto, mutável, dependendo do movimento que se estabelece no 

meio social. Contribuições de outras abordagens, em especial da estrutural, nos permitem 

dizer que a estrutura de uma representação é formada por um núcleo central e um sistema 

periférico. Este núcleo é “rígido”, ou seja, mais resistente a mutações que os itens da periferia. 

Entretanto, embora seja mais estável do que o sistema periférico, ele nunca está paralisado, 

pois sofre a influência contínua da dinâmica das relações sociais. O sistema periférico 

funciona como “protetor” do núcleo central, adequando-se às contingências contextuais e 

situacionais, para permitir certa estabilidade das representações. Porém, Moscovici se refere 

às representações sociais como características das sociedades contemporâneas, em função de 
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seu amplo poder de transformação em um tempo muito menor do que levaria em sociedades 

tradicionais.   

Em muitos estudos que utilizam a teoria das representações sociais, o processo de 

objetivação é apresentado como produzindo um modelo figurativo cristalizado. Entretanto, 

entendemos que a objetivação está para um pesquisador como uma musa está para um pintor: 

ambas podem ser retratadas sob diversos paradigmas e pela lente das mais variadas 

abordagens, mas sempre será uma representação de uma representação. O conceito de modelo 

figurativo é apresentado por Moscovici (2012, p115) como uma possibilidade esquemática 

para organizar e apresentar o pensamento e, tendo as seguintes funções: 

 

(...) ser um ponto comum entre a teoria científica e a representação social; realizar a 

mudança do indireto em direto, ou seja, o que na teoria é expressão geral e abstrata 

de uma série de fenômenos torna-se, na representação, tradução imediata do real; 

associar os elementos indicados numa sequência autônoma com dinâmica própria. 

 

Vale ressaltar que o processo de objetivação não se confunde com o modelo figurativo, 

na medida em que um modelo figurativo pode servir como referência para diferentes grupos 

objetivarem diferentes objetos. 

 

Uma vez que o grupo tenha adquirido tal modelo ou núcleo figurativo, será capaz de 

falar mais facilmente sobre o que este modelo representa. Fórmulas e clichês se 

desenvolvem, simplificando e unificando as imagens que estavam no início 

desconectadas. Não se torna apenas um tópico de conversação, mas também é 

utilizando em várias circunstâncias sociais para compreender outras pessoas, nós 

mesmas, escolher ou decidir. (MOSCOVICI 1981, p. 11) 

 

A ancoragem é o processo complementar e simultâneo à objetivação. Borges (2014) 

explica que esse processo ocorre quando um novo objeto é assimilado ao rol de 

conhecimentos já estabelecidos por um determinado grupo. Segundo a autora (BORGES, 

2014, p.43), a ancoragem se dá quando esse novo objeto “entra numa série de 

relacionamentos e articulações com outros objetos que já estão lá e dos quais ela empresta as 

propriedades e acrescenta as suas próprias”.  Assim, essa parte do processo de representação 

ocorre a partir da conexão entre o novo objeto e os vários conhecimentos comuns ao grupo.   

Moscovici (2011, p.61) fornece a ilustração da ancoragem com a imagem de alguém 

que “ancora um bote perdido em um dos boxes de nosso espaço social”. Ela também poderia 

ser compreendida como um “enraizamento”, pois as representações, pela ancoragem, lançam 

raízes que permeiam o conjunto de informações pré-existentes na consciência dos grupos 

sociais. Esse é um processo analítico, relativista, organizador e hierarquizante do 

conhecimento: analítico, porque, para que essa nova informação seja relacionada e encaixada 
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no conjunto das informações que já existiam, o grupo precisa levantar as características 

relevantes do objeto para classificá-lo em uma determinada categoria; relativista, pois é 

preciso relacionar essas características com o conjunto de conhecimentos pré-existentes, de 

modo a significar o objeto, nomeando-o; organizador porque reorganiza todo o conjunto de 

conhecimentos já existentes para que o novo possa tomar seu lugar e; hierarquizante, pois 

estabelece uma relação de hierarquia entre essa nova informação e as demais e, promove 

níveis de importâncias entre elas.  

Podemos, portanto, dizer que ancorar é possibilitar, não um diálogo, mas um processo 

retórico, de fato, entre os conhecimentos, um embate entre o novo e o já estabelecido, uma 

negociação entre significados. Nesse sentido, falar de ancoragem implica compreender o 

universo consensual de que o sujeito dispõe. Esse ponto torna o estudo da ancoragem 

relativamente mais complexo e dispendioso que o da objetivação, pois demanda mais 

profundidade e amplitude de análise. Assim, para Borges (2014, p.43) “representar um objeto 

é, ao mesmo tempo, conceder-lhe o estatuto de signo e conhecê-lo, tornando-o significante”. 

Para Jodelet (1990), a partir da relação entre os processos de objetivação e ancoragem, 

podemos compreender como o sujeito confere significado ao objeto, como essa representação 

do novo se integra ao conjunto de representações existentes e como ela orienta as práticas dos 

sujeitos.  

Por esses motivos optamos pelo viés da abordagem processual, que nos permitiu a 

compreensão de como os sujeitos “professores de Pedagogia” representam o objeto “prática 

do professor da Educação Básica”, por meio da percepção de como essas representações são 

objetivadas e de que maneira se ancoram nesse grupo. 

Um dos desafios que se colocam às pesquisas alinhadas a essa abordagem é, durante a 

realização da pesquisa, compreender a apropriação do universo consensual e sua 

transformação em universo reificado. Os universos consensuais são aqueles relacionados às 

teorias do senso comum para resolver os problemas que se impõe no cotidiano das pessoas, já 

os universos reificados são aqueles onde se manifestam os saberes científicos, buscando 

objetividade e rigor metodológico. Com efeito, os pesquisadores que se debruçam sobre os 

estudos das RS têm apreendido os contextos, social, cultural e histórico de onde elas são 

forjadas.  

A mesma atenção é necessária quanto à análise de seus componentes cognitivo e social. 

Conforme alerta Sá (1998), os fenômenos de representação social são complexos, difusos, 

fugidios e em constante movimento. Isso porque eles estão nas sociedades e em diversas 
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instâncias, são vivos e forjados pelo sujeito social em determinados contextos. São teorias que 

Moscovici (2012) relaciona ao senso comum. 

A TRS possibilita compreender a maneira pela qual as pessoas interpretam, se 

posicionam e agem diante desses fenômenos, além de sua formação. Ela é uma forma 

confiável para olhá-los, por condensá-los e simplificá-los em objetos de estudo e porque 

confere acessibilidade e certa ordem a eles. 

As leituras que o grupo de docentes da graduação em Pedagogia faz da prática 

profissional do professor da Educação Básica é um fenômeno de representação social de 

aspecto multifacetado, dimensionado entre a cognição, a afetividade e o social. Portanto a 

TRS, por meio da abordagem processual, coloca-se como a mais adequada para essa pesquisa, 

porque ela oferece suporte para compreender a multiplicidade de aspectos desse fenômeno, 

mesmo que a complexidade de suas manifestações possa não ser plenamente contemplada por 

esse estudo. A finalidade da pesquisa não é abranger todos os lados desse fenômeno, mas sim 

parte dele, para uma análise mais cuidadosa, criteriosa e viável. 

Nesse sentido, buscar na Educação Superior os mecanismos que interferem diretamente 

na eficácia do ensino que ocorre na Educação Básica, torna-se relevante, pois as RS têm 

relações concretas com a linguagem e com as ideologias e, direcionam as condutas dos 

sujeitos em suas práticas cotidianas.   De acordo com Madeira (2001, p. 126) “o sentido social 

de um dado objeto é apropriado pelo sujeito na sua prática concreta. Assim, a TRS traz um 

novo olhar para a educação, pois consegue avaliar o objeto no meio dinâmico do sujeito e de 

suas relações com o mundo”. 

O estudo das representações sociais nos permite entender a formação e o funcionamento 

dos sistemas referenciais que orientam a realidade cotidiana de pessoas e grupos. Alves-

Mazzotti (2008), destaca que as representações sociais, por essa função de orientar condutas e 

práticas das pessoas nas sociedades, são importantes fontes de informação sobre as estruturas 

que interferem no processo educativo. O trabalho do professor, seja na Educação Básica ou na 

Educação Superior, ocorre por meio de sua ação pedagógica e tem por objetivo modificar 

condutas, hábitos, motivar a busca pelo conhecimento etc. A ação pedagógica para Castro 

(2012) compreende a fala do educador, que está relacionada à sua práxis. Isso vai ao encontro 

de Moscovici (2012, p.212), quando diz que “as formulações simbólicas não podem ser 

separadas do comportamento global e do pensamento, já que conhecer socialmente algo é 

falá-lo”. 
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Para Moscovici (2012, p.416) a linguagem serve de suporte para a instrumentalização 

cognitiva de uma representação, nesse momento ocorre “a passagem da representação-

expressão para a representação-instrumento”. A importância da linguagem para o estudo da 

representação social é consensual entre os estudiosos dessa teoria. Compreendemos como 

linguagem todas as possibilidades comunicativas imbricadas no cotidiano dos sujeitos 

pesquisados.  

Para isso, é preciso evidenciar no cotidiano seu aspecto mais representativo, as práticas 

dos sujeitos que nele se inscrevem. Campos (2003) trata das complexas relações entre práticas 

e fenômenos de representação social. O pesquisador aponta que tanto do ponto de vista 

empírico quanto teórico, poucas pesquisas dão conta dessa relação, visto que não encontrou 

um modelo único válido para todas as situações sociais. Seu trabalho vai ao encontro de Sá 

(1998) no sentido de que as pesquisas podem ser desenvolvidas a partir de definições das 

situações e dos casos específicos.  

Campos (2003) aponta que na literatura pertinente a essa questão se encontra dividida 

em uma tríade de tipos de pesquisas em RS: o primeiro se apóia em pesquisas em que as 

práticas determinem as representações; o segundo trata daquele tipo em que as representações 

determinam as práticas e os comportamentos e; o terceiro tipo diz as pesquisas em que 

práticas e representações sociais aparecem se autodeterminando reciprocamente. 

Para o pesquisador, as práticas determinam as representações quando as condições 

externas são percebidas pelos sujeitos como irreversíveis, então eles buscam estratégias para 

adequar suas representações à nova situação que se impõe. Nesse caso, duas possibilidades 

são apontadas pelo autor, na primeira, as novas práticas estão em completo desacordo com 

representações antigas do objeto; na segunda, as novas práticas, não sendo brutais, não são 

percebidas como em desacordo com as representações antigas e podem produzir uma 

transformação. Nos casos em que as representações determinam as práticas,o autor entende 

que há um significativo volume de trabalhos que evidenciam que a determinação de práticas e 

comportamentos é indiscutível. No terceiro caso, onde práticas e representações se 

autodeterminam, são apontados casos em que se explicitam estreitas relações entre as práticas 

e as representações. Nesses casos, as complexas situações sociais tornam o processo de 

estabelecer relações de causalidade, tarefa bastante difícil. Segundo ele, são estudos que 

clarificam a necessidade de se estudar as representações em funcionamento.  

Vale lembrar que práticas sociais relacionadas a um dado fenômeno alimentam a 

manutenção de representação social. As práticas matem vivas as representações, 
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principalmente pelas estreitas relações que estabelecem com a ancoragem. Em relação à 

ancoragem, Campos (2003) parte dos níveis definidos por Doise (2002) e propõe um foco 

sobre a análise da ancoragem em seu nível social. Abre duas dimensões: uma sociológica e 

outra ideológica. Na dimensão ideológica, a ancoragem enraíza as representações nos 

sistemas de crenças, valores e ideologias. Na dimensão sociológica, o enraizamento ocorre no 

dinâmico conjunto de práticas desenvolvidas pelos grupos sociais. 

Em um estudo mais recente, Campos (2012) aponta a centralidade que a questão 

práticas X representações sociais tem adquirido nos últimos anos no campo das ciências 

sociais. O autor (2012, p.15) esclarece a relevância da observação de práticas no contexto de 

pesquisas em representações sociais, constituindo-se como um privilegiado instrumento para 

o estudo de práticas concretas. Nesse sentido Campos (2012, p. 15) considera que, 

 

Concebidas como “sistemas complexos de ação”, as práticas estão longe de 

constituir objetos claramente distintos das representações: tanto uma prática pode ser 

tomada como “objeto representado”, como uma dada representação pode conter 

elementos, conteúdos, esquemas referentes ás práticas. As próprias representações 

são inseridas em processos de construção, de re-apropriação da realidade, de onde se 

pode considerá-las como “ações” sobre a realidade. 
 

Este estudo alinha-se ao conjunto de pesquisas que evidenciaram como práticas e 

comportamentos são determinados por representações sociais de um dado grupo acerca de 

fenômenos sociais (ALVES-MAZZOTTI, 2007, 2008; BORGES, 2014; LIMA; 

FERNANDES; GONÇALVES, 2009; REIS, 2014), tais pesquisadores evidenciam em suas 

pesquisas sobre a educação, como as práticas dos sujeitos são orientadas por suas 

representações sociais. O objetivo desse estudo é investigar as representações sociais dos 

professores do curso superior em Pedagogia sobre a prática do professor dos anos iniciais do 

Ensino Básico e buscamos compreender como essas representações orientam sua práxis. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

A pesquisa foi realizada sob o paradigma construtivista social, esse considera que os 

indivíduos procuram entender o mundo em que vivem e, nesse processo, eles constroem 

significados de suas experiências. Esses significados são dirigidos para os fenômenos 

(CROTTY, 1998; LINCOLN; GUBA, 2000; NEUMAN, 2000; SCHWANDT; LINCOLN; 

GUBA, 2007). Para os cientistas construtivistas, os significados das coisas no mundo são 

negociados social e historicamente e construídos pelos indivíduos por meio das interações 

com outras pessoas. 

Na perspectiva construtivista social, destacamos o relativismo: as interpretações não 

podem ser consideradas verdadeiras ou falsas, devido à grande variedade de interpretações. 

Os cientistas sociais que atuam sob esse paradigma reconhecem que as próprias interpretações 

dos estudos que fazem fluem a partir de suas experiências pessoais e de sua origem, portanto 

isso determina seu posicionamento diante de um objeto de pesquisa (CRESWELL, 2010). 

Nesse sentido, esses pesquisadores buscam interpretar os significados que os outros 

atribuem às coisas no mundo. As pessoas criam significados à medida que se engajam no 

mundo e o interpretam. Esse engajamento ocorre quando os homens dão um sentido aos 

fenômenos, tendo como base suas perspectivas sociais e históricas (CROTTY, 1998). 

Portanto, foi fundamental compreender o contexto cultural em que estão os sujeitos 

pesquisados, para isso foi necessário aplicar múltiplas técnicas de coleta e análise de dados. 

Esse modo de pesquisar é bastante característico de estudos das representações sociais 

(DOISE, 1973; JODELET, 1989; MOSCOVICI, 1961), neles são empregados diferentes 

métodos de coleta e análise para a triangulação de informações. Isso é importante porque os 

fenômenos sociais são, geralmente, multifacetados e podem gerar um grande complexo 

simbólico, então, é relevante que seja feita a verificação dos dados da pesquisa, por meio de 

uma diversidade de técnicas. 

Diante das especificidades da pesquisa, a abordagem qualitativa tornou-se a mais 

indicada, isso porque ela permite explorar e entender os significados sociais, cognitivos e 

culturais atribuídos aos fenômenos pelos sujeitos. Concluímos destacando que em pesquisas 

de natureza qualitativa, a interpretação dos significados pelo pesquisador é fundamental, ele é 

elo entre o problema pesquisado e os dados obtidos que vão gerar as informações no processo 

de pesquisa. 
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3.1 Campo da pesquisa 

  

A pesquisa foi realizada em um curso superior de Licenciatura em Pedagogia, em uma 

Universidade privada na cidade de Petrópolis - Rio de Janeiro. Nesse local, atualmente são 

oferecidos 17 cursos superiores presencias, três deles são de licenciatura. O curso de 

Licenciatura em Pedagogia tem duração de quatro anos e é ofertado nesse Campus desde 

2005 e, atualmente, existe nas modalidades presencial e à distância, sendo que no presencial, 

conta com o apoio de 10 professores. 

 Esta instituição, até 2010, tinha dois Campi nessa cidade, atualmente existe apenas um 

para o qual todos os cursos foram remanejados. Com 42 salas de aula e, devido à demanda há 

falta de espaço físico, esta unidade teve que se reorganizar rapidamente para atender a todos 

os cursos. Paralelamente a isso, foi estabelecido pela Universidade um quantitativo mínimo de 

alunos para abertura de novas turmas, mesmo assim, observamos nesse Campus a necessidade 

de funcionamento aos sábados.Também pudemos perceber, durante a fase empírica de nossa 

pesquisa, que alguns alunos ficaram à espera de abertura de novas turmas; nesse ínterim foi 

notório que alguns cursos precisavam de muito planejamento para o uso dos laboratórios e, 

em alguns dias da semana, o auditório passou a ser utilizado para alocação de turmas. A 

utilização de equipamentos eletrônicos e utensílios de uso escolar tem gerado a necessidade 

de muita organização e planejamento, inclusive por parte dos professores, coordenadores e 

gestores acadêmicos. 

Devido à exigência de quantitativo mínimo para a abertura de novas turmas, são 

mantidos os cursos mais atraentes para os estudantes e, portanto, os mais lucrativos para a 

Universidade. Os que não formam novas turmas têm sido cancelados, um exemplo mais 

recente, é o curso de Letras, que foi descontinuado devido a um número de pessoas 

interessadas abaixo da meta estabelecida, fato que ocorreu em consecutivos semestres. Há 

alguns meses, a equipe de gestão acadêmica enviou um e-mail para todos os professores e 

coordenadores contendo um ranking evidenciando e comparando o quantitativo de alunos de 

cada curso: os de licenciatura estavam entre os cursos com o menor número de alunos, o que 

pode ser explicado pela desvalorização da profissão docente no Brasil (BRAGANÇA; 

MOREIRA, 2013; LEONE; LEITE, 2011; LUDKE; BOING, 2012). Infere-se que, sendo as 

licenciaturas desvalorizadas, os cursos que se encaixam nesse perfil são os que menos têm 

alunos nessa unidade. 
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 Em relação ao curso de Pedagogia, ele é ofertado em diversos Campi desta 

Universidade e conta com um sistema de currículo unificado, ou seja, os mesmos conteúdos 

são aplicados semanalmente em todas as unidades espalhadas pelo Brasil. Isso ocorre a partir 

de ementas unificadas, cada disciplina tem a sua, que é única para todos os Campi espalhados 

pelo Brasil, ou seja, mesmo que o curso exista em vários Campi, cada uma de suas disciplinas 

tem um currículo único. 

Para a avaliação dos alunos nas disciplinas, os professores podem realizar trabalhos 

práticos e aplicar duas provas semestrais (avaliação 1 e avaliação 2) e uma terceira (avaliação 

3), caso o aluno não obtenha nota suficiente para sua aprovação nas anteriores ou queria 

aumentar sua média. Para as disciplinas teóricas, na primeira avaliação, o docente determina o 

formato e os critérios a serem usados. Nas outras duas, o docente deve aplicar uma prova 

teórica, contendo questões objetivas e discursivas, geradas em um banco de questões
5
 comum 

a todos os Campi e disponíveis em um sistema integrado ao Campus Virtual
6
; Esses critérios 

mudam para a prática de estágio, onde o professor atribui uma única nota ao final. O objetivo 

da Universidade é instituir e controlar o uso dos planos integrados de aulas, pois os conteúdos 

das “provas integradas” contemplam os temas que são indicados nas ementas unificadas.  

Outro mecanismo que existe nessa instituição para a verificação do uso dos planos, é a 

auditoria de provas: algumas disciplinas, que fazem parte do plano integrado, são sorteadas e 

o professor deve enviar cópias de provas aplicadas e já corrigidas para os auditores 

verificarem se o professor gerou sua prova a partir do Campus Virtual e a forma como essa 

prova foi realizada pelo aluno e corrigida pelo professor.  

Nessa Universidade, bem como em qualquer outra privada, há uma expressiva 

necessidade de lucratividade, o que é compreensível devido ao seu perfil empreendedor.  Em 

sua evolução patrimonial, é possível perceber a sua forte inclinação empresarial: a instituição 

que foi criada em 1970 no Rio de Janeiro, em menos de três décadas se expandiu para dez 

estados brasileiros e, em 2005, passou de sociedade civil sem fins lucrativos para sociedade 

civil com fins lucrativos. Em 2007, disponibilizou ações na bolsa de valores 

(BM&FBovespa), por meio de uma oferta pública inicial, IPO (initial public offering) e, em 

                                                 
5
 O banco de questões é uma ferramenta virtual que auxilia os professores na elaboração de suas provas, as 

questões nele presentes, foram criadas pelos próprios professores, atendo-se exclusivamente aos conteúdos dos 

planos de aula comuns a todos os Campi. Os bancosde questões são constantemente alterados, como acréscimo 

de questões. 

 
6
 O Campus virtual é uma plataforma disponibilizada para todos os professores da instituição, por meio da 

internet. Nesta plataforma os docentes fazem trabalhos como, lançamento de frequência, elaboração de provas 

e verificação de depósito de seu salário. 
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2008, vendeu 20% de suas ações a uma empresa de investimentos. Em 2010, a empresa 

disponibilizou mais uma grande quota de ações para a venda e, nos quatro anos que seguiram, 

anunciou a aquisição de outras onze empresas de ensino, expandindo-se assim para outros 

sete estados.  

Diante desse cenário de tensões em que está essa instituição, entre seu compromisso 

educacional e as necessidades próprias desta empresa inserida no mercado financeiro, ávida 

por aumentar sua participação no setor de ensino, parece instigante investigar o trabalho 

docente, principalmente pela perspectiva dos próprios docentes de um curso de licenciatura, 

como o de Pedagogia.  Outro motivo para a escolha desse campo de pesquisa foi 

disponibilidade da coordenação do curso, quanto ao fornecimento de informações, que 

possibilitou o acesso a documentos e aos sujeitos participantes. 

 

3.1.1 Sujeitos participantes 

  

Foram pesquisados professores do curso de Licenciatura em Pedagogia, um grupo de 10 

professores, que é formado por profissionais de distintas áreas como Pedagogia, Letras, 

Matemática, Biologia e Educação Física, sendo dois homens e oito mulheres. Todos eles têm 

pós-graduação stricto-sensu, mestrado e três têm doutorado; três têm mais de uma formação, 

todas em licenciaturas; oito trabalham na área da educação há mais de 20 anos, uma 

professora há mais de cinquenta anos, um professor é formado há menos de 10 anos e uma 

das professoras já ministrou aulas em programa de pós-graduação stricto-sensu. Pode-se, 

portanto, caracterizar este grupo como tendo formação compatível com as atribuições de um 

professor de ensino superior, segundo as novas metas da LDB. 

É comum que alguns deles ministrem disciplinas em outros cursos da instituição, nesse 

mesmo Campus e em outros, inclusive na modalidade de Ensino à Distância.  Além disso, 

alguns professores exercem outras profissões paralelas, ou trabalham em outras instituições.  

Nesse Campus, os principais trabalhos que realizam são: ensino de uma disciplina ou 

mais; lançamento de frequência e de conteúdos ministrados; elaboração, aplicação e correção 

de provas e preenchimento de fichas relacionadas às suas turmas. A maior parte do trabalho 

que não está diretamente relacionada ao ensino é feita fora do período em que está no campus, 

pois o professor precisa bater o ponto biométrico no horário em que inicia a aula e, no horário 

em que a finaliza. 
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Esses professores são constantemente solicitados a avaliar a própria instituição, por 

meio de um questionário preenchido no sistema integrado, onde constam itens como, 

condições físicas dos materiais e salas de aula, itens relacionados ao trabalho do gestor 

acadêmico e da direção do Campus, da coordenação do curso, a qualidade dos planos de aula, 

e conteúdos programáticos e ao desempenho próprio. Na autoavaliação conta: frequência, 

assiduidade, utilização de recursos didáticos e conhecimento sobre a IES. Os professores 

também são avaliados pelos alunos em relação aos mesmos itens da autoavaliação. Os alunos 

avaliam os professores, depois do período da primeira prova aplicada e algumas semanas 

antes da segunda prova. Essa avaliação serve de base para diversas ações 

como feedback sobre seu trabalho e premiações ao professor. 

 

3.2 Coleta de dados 

  

Os dados foram coletados em duas etapas, a primeira, foi realizada durante os meses de 

maio, junho e julho de 2015 e contemplou observação não participante, com registro em 

diários de campo, seguida de entrevistas individuais semiestruturadas e filmagens de aulas. A 

segunda fase foi realizada no mês de novembro de 2015, quando foi aplicada uma 

autoconfrontação simples com um dos professores entrevistados e cujas aulas foram 

filmadas.  

A divisão em duas fases fez-se necessária por dois motivos: primeiro, para que fosse 

possível a aplicação de múltiplas técnicas de coleta de dados, respeitando seus respectivos 

tempos necessários. O segundo motivo diz respeito à necessidade de, primeiramente analisar 

as entrevistas dos professores, para extrair de suas falas, alguns dos temas que seriam 

utilizados, posteriormente, durante a autoconfrontação simples, com o professor selecionado. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, com um roteiro semiestruturado, para 

a geração de dados que futuramente foram tratados com a utilização do Modelo da Estratégia 

Argumentativa – MEA, técnica que optamos para análise dos dados e que será descrita 

posteriormente, tendo sempre a preocupação de articulá-la com a TRS.  

Duarte (2004, p.215) indica que “entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja 

mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, 

mais ou menos bem delimitados”. Por isso, a entrevista foi escolhida como uma das técnicas 

para coletar dados, por que ela permite apreender as informações desejadas. A partir da 

abordagem processual da TRS, foi possível perceber que as informações obtidas com 



 

42 

 

 

entrevistas menos estruturadas se mostram com mais amplitude. Por isso, optamos por utilizar 

entrevistas semiestruturadas, que possibilitaram maior liberdade, tanto para o entrevistado, 

quanto para o entrevistador, porque mesmo com o roteiro e as questões previamente definidas, 

pudemos incluir e descartar itens durante as entrevistas.   

O roteiro de perguntas foi aplicado aos 10 sujeitos participantes, com o objetivo de 

levantar as informações que este grupo de professores tinha sobre o trabalho do professor da 

Educação Básica nos anos iniciais. No processo de entrevista, foi utilizada a técnica de 

confrontação retórica. Segundo essa técnica, o entrevistador apresentou alguns argumentos 

que se contrapunham às falas dos entrevistados, para que necessariamente tivessem que 

produzir novos argumentos e sustentar suas posições, originando um rico material para 

análise. 

Outra técnica utilizada durante a entrevista foi a indução de metáfora. A partir da 

solicitação ao entrevistado que esse comparasse o “trabalho na Educação Básica nos anos 

iniciais” a algum animal. Ao fazer a comparação, o entrevistado produziu uma imagem do 

objeto, e explicou o porquê da escolha. Isso também gerou um material importante para a 

pesquisa, pois deu tangenciabilidade ao objeto existente na mente do entrevistado.  

Em seguida, foram feitas filmagens de aulas de duas professoras que disponibilizaram 

esse acesso. Garcez, Duarte e Eisenberg (2011, p. 251) indicam que cabe ao pesquisador 

selecionar, escolher a metodologia que melhor atenda as demandas de sua pesquisa. Para elas, 

ao pesquisador “cabe perguntar, então, em quais circunstâncias a videogravação coloca-se 

como recurso necessário à realização de uma pesquisa empírica de base qualitativa”. Garcez, 

Duarte e Eisenberg (2011, p. 251) sugerem que em situações onde,  

 

O uso adequado da imagem em movimento, aliada ao áudio, permite capturar 

aspectos difíceis de serem captados com outros recursos, tais como expressões 

corporais, faciais e verbais utilizadas em situações cotidianas (no caso de uma 

observação sistemática, por exemplo); reações de diferentes sujeitos em face de uma 

atividade ou questão proposta pelo pesquisador – como visualização e interpretação 

de filme e/ou imagem fixa (fotografia, gravura, símbolo, ícone etc.); audição de 

música; reação à leitura em voz alta de um texto; leitura individual de texto; 

participação em grupo focal; realização de tarefas e/ ou atividades em grupos 

operativos ou individualmente. 
 

Outros aspectos importantes relacionados pelas autoras são: o levantamento de dados 

em complexas redes de significações engendradas por sujeitos em seu cotidiano, que 

normalmente estão expressos na fala e gestos; observação de fenômenos complexos a 

exemplo das práticas profissionais de professores; observação de práticas dinâmicas e 

carregadas de vivacidade, que sofrem múltiplas variáveis e; triangulação de informações. 
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Contudo, orientam quanto à questão ética que deve estar envolvida em pesquisas que 

utilizem a videogravação, a exemplo mencionam que não adianta suprimir a identificação dos 

sujeitos participantes se suas imagens forem apresentadas no produto da pesquisa. Imagens 

não devem ser utilizadas de forma abusiva e indiscriminada, principalmente quando põe em 

risco a integridade dos sujeitos participantes. Sugerem que os sujeitos participantes tenham 

contato com o material produzido em videogravações, por exemplo. 

Por esses aspectos, compreendemos a necessidade da utilização de videogravações 

durante a coleta de dados, pois essas filmagens possibilitaram dados empíricos para uma 

maior aproximação do objeto da pesquisa, assim, além da observação das práticas dessas duas 

professoras, também forneceu matéria-prima para a segunda etapa da coleta de dados, a 

autoconfrontação, técnica fundamental para que pudéssemos fazer inferências acerca das 

representações sociais que buscamos conhecer.  

A autoconfrontação foi inserida no âmbito das investigações sociais a partir de 1990, 

desde então tem sido muito utilizada (CASTRO, FERREIRA; GONZALES, 2013).  

Schwartz, Bennett e Stein (1995) aponta essa técnica como alternativa metodológica para se 

estudar práticas relacionadas ao trabalho de um profissional, em lugar da tradicional técnica 

de análise ocupacional
7
 e sugere a substituição da noção de tarefa pelo conceito de 

competência, pois, segundo ele, a simples descrição de tarefa não contempla a subjetividade 

do trabalhador.  

Clot (1995) fornece diretrizes para a operacionalização de pesquisas que trabalhem com 

a noção de competência. Para ele, é importante que a análise seja feita no espaço onde o 

trabalho é realizado, por isso nos inserirmos nesse meio natural, o espaço universitário, 

munidos de meios para o registro e a análise das atividades realizadas pelos professores.  

Essa técnica vai ao encontro de nossa posição construtivista social, por possibilitar o 

olhar do profissional sobre a atividade de trabalho e coloca o sujeito em posição de 

transformá-la a partir da reflexão sobre ela. Nesse contexto, assumimos o papel de 

coanalistas, já que a principal foi feita pelo próprio sujeito, assim foi possível confrontar as 

relações entre a atividade do professor e a subjetividade a ela relacionada.  

Castro, Ferreira e Gonzalez (2013) sugerem a imagem como principal recurso para a 

aplicação desta técnica em pesquisas sobre o trabalho docente. Selecionamos para a 

autoconfrontação, um professor que leciona disciplinas que se relacionam mais estreitamente 

com a práxis do professor da Educação Básica e que se mostrou disponível para essa etapa. 

                                                 
7
 Consiste no detalhamento das etapas do processo de trabalho, partindo da descrição das questões: o que se faz?, 

com se faz?, onde se faz? e com que instrumentos se faz? 
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Para a efetivação dessa técnica, o professor tem algumas de suas aulas filmadas, desse 

grupo de imagens são selecionados extratos mais relevantes para a análise da atividade. A 

relevância se encontra, principalmente, em pontos de discordância entre o que foi dito pelo 

professor e o que está sendo observado nas imagens, por isso é tão importante que primeiro 

seja feita a entrevista e somente depois a autoconfrontação. 

Foram filmadas oito aulas inteiras, em oito semanas diferentes, nas duas primeiras aulas 

as professoras estavam pouco à vontade com o equipamento de filmagem. As videogravações 

ocorreram da seguinte forma: a câmera foi instalada sobre um tripé e localizada no fundo da 

sala enquadrando todo o espaço, dessa forma poderíamos ouvir as falas dos indivíduos e ver a 

circulação das professoras pelo ambiente, suas expressões, gesticulações e interação com os 

alunos. Durante as filmagens, o pesquisador não ficou na sala de aula, tampouco quaisquer 

operadores, assim, o operador apenas entrava na sala quando finalizava a aula ou o espaço 

disponível nas fitas, que tinham duração de 60 minutos. Cada aula tinha duração de 60 

minutos, nesse caso, o operador precisou entrar em sala apenas uma vez por aula.  No entanto, 

o operador é funcionário do departamento audiovisual do Campus pesquisado, suas 

interferências foram assimiladas a partir do segundo dia de filmagem, da mesma forma que a 

própria câmera.  

Todas as gravações foram assistidas e analisadas pelo pesquisador, nesse processo 

foram selecionadas as cenas que possibilitavam reflexões. As junções dessas cenas resultam 

em um pequeno filme de sete minutos, o qual foi utilizado na técnica de autoconfrontação. 

Foi realizada a autoconfrontação simples, nesse momento o sujeito participante assistiu 

toda a gravação e, livremente, comentou que viu. Após essa primeira exibição, o sujeito e o 

pesquisador assistiram novamente as filmagens, porém com interrupções do pesquisador para 

questionar o sujeito quanto às ações observadas. Durante a aplicação da técnica, o sujeito 

participante procurou defender seu ponto de vista para justificar as tomadas de decisão e as 

suas atitudes durante a atividade profissional. A autoconfrontação é videogravada e transcrita, 

pois nesse processo, o professor participante produziu argumentos, que foram analisados pelo 

MEA e, a partir dos resultados da análise, foi possível encontrar indícios de representações 

sociais presentes no discurso e triangular esses resultados com os obtidos nas entrevistas. 
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3.3 Análises 

  

As representações sociais compreendem conhecimentos forjados no ceio social, a partir 

das relações entre os indivíduos de uma dada sociedade. Para Moscovici (2000), elas 

constituem um modo pelo qual as pessoas apreendem os valores, as ideias e as visões que 

circulam no lugar comum, com efeito, apreendem o mundo concreto inerente a seu grupo de 

pertença. 

Desse contexto surgem dois corolários: o primeiro diz respeito ao posicionamento do 

grupo em relação aos fenômenos sociais, pois sé é aceitável a possibilidade de perceber a 

formação de uma representação, então é possível compreender como uma dada sociedade age 

diante de fenômenos sociais; o segundo relaciona-se à possibilidade de interferir no processo 

de formação dessa representação para influenciar uma ação desejada
8
. Não propomos aqui, 

uma ação para interferir na situação do grupo pesquisado, mas buscamos colaborar 

produzindo conhecimento, nutrindo com a corrente de pesquisas feitas sobre a Educação no 

Brasil. Conforme apontamos no capítulo inicial, existe um longo percurso já percorrido por 

pesquisadores a respeito de problemas educacionais brasileiros e, nesse contexto, destacamos 

as (des) conexões entre formação e prática do professor da educação regular. Por fim, 

ratificamos que é sobre essa questão que nos propusemos a lançar feixes de luz oferecidos 

pela Teoria das Representações Sociais.  

Os cientistas que optam pela TRS têm no campo da comunicação um terreno fértil para 

suas pesquisas, isso porque as representações sociais são veiculadas pelas informações que 

circulam cotidianamente entre os indivíduos do grupo. Moscovici e seus seguidores 

consideram que as representações são elaboradas em um contexto social cognitivo, em uma 

interface a partir do diálogo entre o indivíduo e seu grupo social. Dão grande importância ao 

papel da linguagem na formação das representações, porque na linguagem são expressos os 

significados compartilhados por um grupo social em relação às coisas do mundo concreto. 

Alguns deles compreendem que a função da língua é bem mais que a simples 

transmissão de informações. Corroboramos os autores que percebem na fala um processo de 

formação de pensamento (DUCROT, 1991; CASTRO; FRANT, 2011; KRISTEVA, 1969; 

PERELMAN, 2007), para eles, quem fala para alguém também fala para si mesmo, num 

                                                 
8
 Vale lembrar que existe um embate nas Ciências Sociais a respeito de como deve agir um cientista a respeito 

dos resultados de seu trabalho, alguns defendem a neutralidade científica, como o positivista Auguste Comte, 

outros a obrigação do pesquisador em interferir na realidade social, nesse caso temos como exemplo, Karl 

Marx. 
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processo de “deliberação íntima”.  Nesse sentido, a linguagem funciona como um mecanismo 

formador e organizador do pensamento.   

A fala é, portanto, uma privilegiada base para estudos a partir da TRS, pois ela 

possibilita a compreensão dos processos de produção de significados. Para Castro e Frant 

(2011, p. 35), é no diálogo que “construímos objetos e os relacionamos a outros, numa 

contínua reorganização do conhecimento”. Por ser também uma ferramenta de negociação 

desses significados, ela é uma das vias por onde se expressa e se difunde os conhecimentos, as 

visões, os valores e as opiniões. Assim, podemos concluir que fala é um mecanismo social de 

ação sobre o mundo concreto, exequível pelas relações entre o sujeito, o objeto e os outros.  

Conforme afirmamos no capítulo introdutório, Durkheim defendia que o indivíduo 

estava constantemente sob o efeito da coerção social e submisso às regras impostas pela 

coletividade, mas Moscovici percebe o homem como um ser ativo na construção das regras 

sociais. Obviamente que os diferentes contextos históricos e culturais em que viveram esses 

autores foram preponderantes para marcar essas diferentes relações dos indivíduos com seus 

grupos sociais.   

Em relação ao homem de Moscovici, pesquisas apontam que sua força de interferência 

no contexto social em que vive ocorre a partir da situação retórica (CARREIRO; CASTRO, 

2012; CASTRO, 2014; REIS, 2014), onde busca a adesão dos demais ao seu ponto de vista e, 

nessa negociação cotidiana de significados, as representações são formadas.  Meyer (1994, p. 

123) define retórica como “a negociação da diferença entre indivíduos a respeito de uma 

questão”, supomos que na arte retórica que se dá a produção de significados a partir de 

perspectivas variadas de problemas que carecem de deliberação. 

Vimos a partir do paradigma do construtivismo social, que o homem apreende o mundo 

concreto por meio das relações que estabelece com os fenômenos e das comunicações com 

seus pares. Observamos também que os sujeitos forjam e organizam seu pensamento pela fala. 

Se ela se respalda nas representações sociais dos grupos em que o sujeito está inserido, então 

o indivíduo reflete em sua fala as representações de seu grupo de pertença. 

Moscovici (2000, p.215) explica que o principal vetor de fenômenos de representações 

sociais é o discurso, através do qual “aspectos salientes conhecemos e cuja elaboração 

podemos perceber”. Podemos concluir dessas premissas que a disposição dos elementos da 

fala dos sujeitos que organiza seu pensamento, também esquematiza as representações sociais 

e as inter-relações existentes entre elas e demais fenômenos existentes no cotidiano dos 

grupos. Devemos recorrer à teoria para esclarecer que, 
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É ao mesmo tempo importante especificar como esses processos se desenvolvem 

socialmente e como são organizados cognitivamente em termos de arranjos de 

significações e de uma ação sobre suas referências. Uma reflexão sobre as maneiras 

de enfocar os fatos da linguagem e da imagem é aqui fundamental (MOSCOVICI, 

2000, P. 218). 

  

Nesse sentido, entendemos que mais importante que reapresentar as representações que 

ocorrem no meio social, é mostrar como os sujeitos engendram estratégias para apresentá-las 

em seu cotidiano. Por isso, uma análise de conteúdo não responderia as questões que 

buscamos responder, que dizem respeito às práticas dos sujeitos e como elas são respaldadas 

em suas representações.   

Corroboramos Castro (2014, p. 52), no sentido de que “as representações sociais não 

são apenas um conteúdo de pensamento “x” ou “y”, mas uma forma de pensamento, que 

pressupõe uma organização específica”. Reconhecemos à importância do conteúdo para a 

TRS, mas conforme a autora, nós entendemos que por si só ele não permite o acesso a 

aspectos importantes das representações. 

Conforme Jodelet (1989, p.36) as representações sociais compreendem “uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social”. Assim, buscamos por intermédio de uma análise 

retórica evidenciar os esquemas engendrados pelos sujeitos participantes ao falar de sua 

prática, pois elas não revelam apenas os conteúdos das representações sociais, mas mostram 

sua elaboração e como são compartilhadas no ceio social. 

Castro (2014, p. 52) considera que “quando uma pessoa fala sobre suas concepções 

sobre determinado objeto social, ela o faz segundo estratégias retóricas”, para autora apenas o 

conteúdo do que foi falado não evidencia “as condições que determinam as possibilidades de 

enunciação sobre algum objeto”. Desse modo, acreditamos que a partir de uma análise 

retórica, o pesquisador pode acessar elementos das representações contidos nos esquemas 

discursivos dos sujeitos. 

A arte retórica não é um termo novo, sobre ele existem várias concepções, logo, vale 

esclarecer brevemente como esse estudo se posiciona a seu respeito. Para isso, retomemos 

Platão, que recorre a uma dissociação de noções para opor a retórica, termo I, à dialética, 

termo II, nesse constructo a retórica está relacionada à demagogia, à mentira e ao engano e a 

dialética, à arte de encontrar a verdade. Aristóteles, no entanto, propôs que retórica e dialética 

são artes análogas, sendo então caracterizadas pelas situações sociais específicas em que são 

aplicadas (MAZZOTTI, INÉDITO). 
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As diferenças entre a dialética e a retórica são atenuadas quando levamos em 

consideração que ambas são operadas pela forma geral do pensamento humano: o silogismo. 

Trata-se de uma situação em que proposições ou premissas são colocadas por um orador e 

geram uma conclusão ou tese (CASTRO, 2014; CASTRO; FRANT, 2011; MAZZOTTI, 

INÉDITO). As premissas também podem ser entendidas como acordos, o orador as usa 

supondo que seu interlocutor as aceitará como verdades. O esquema a seguir ajuda a 

esclarecer como os argumentos relacionam as premissas/acordos à tese defendida. 

 

 

Figura 1: Esquema argumentativo 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A situação retórica pressupõe o uso de estratégias próprias para sua efetivação e sua 

análise pode ser feita levando em consideração essas técnicas engendradas pelos oradores 

para convencer o auditório a aderirem ao seu ponto de vista. Para Mazzotti (INÉDITO,  p.12), 

o “sucesso na situação retórica é medido pela eficácia do orador em conduzir o auditório em 

direção ao que ele propôs”. Por condução, podemos inferir que há um percurso a correr. 

Cremos que ele comporta os passos necessários para se chegar à adesão do auditório ao ponto 

que se defende, então precisa buscar no discurso os elementos que elucidam os procedimentos 

retóricos empregados pelo falante. 

A partir do tratamento que Perelman (2007) deu à retórica, afastando-a de estigmas 

platônicos, podemos conhecer os argumentos produzidos por um orador para sustentar uma 

tese debatida, avaliando as condições de sua apresentação. Por isso, o material colhido foi 

tratado para a organização argumentativa do discurso por meio do Modelo da Estratégia 

Argumentativa - MEA.  

Essa técnica de análise, proposta por Castro e Frant (2011), baseia-se na Teoria da 

Argumentação proposta por Perelman (2007) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992), para eles 

os processos de argumentação no discurso, buscam a adesão do outro. As autoras defendem 
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que ninguém fala simplesmente por falar e, do mesmo modo, ninguém argumenta contra 

aquilo que concorda ou que seja evidente, portanto, a análise parte das controvérsias. 

É importante entender que em algumas vezes, as controvérsias estão implícitas no 

discurso e, em algumas situações, o orador utiliza figuras de linguagem para opor-se a algum 

argumento. Vale lembrar que nem sempre a controvérsia se coloca nas interações entre os 

sujeitos, mas também se pode argumentar contra imposições sociais, valores ou crenças. 

Assim, quando o orador fala sobre suas crenças, valores e atitudes, ele expõe controvérsias, 

que podem ser analisadas pela metodologia. Em situações de elogio não é interessante utilizar 

o MEA, pois nesses casos geralmente não há controvérsias. 

A teoria da argumentação destaca tipos de argumentos
9
 e os possíveis significados que 

produzem efeitos sobre o auditório. Os argumentos quase-lógicos têm a aparência de 

raciocínios formais, entretanto não têm a univocidade da linguagem matemática, por serem da 

linguagem corrente. Pela valorização da lógica formal no momento contemporâneo, esse tipo 

de argumento goza de prestígio no meio conversacional, por sua aproximação à linguagem 

científica. Conforme destacam Castro e Frant (2011, p.93) “Parecer enunciado científico é um 

privilégio”. O MEA trata de um segundo tipo de argumentos, os que se fundam sobre a 

estrutura do real, eles que se apóiam nos conhecimentos em sentido comum utilizados na 

experiência cotidiana, na realidade dos sujeitos, como precisam ser aceitos pelo auditório, o 

falante propõe acordos pinçados na realidade que reconhece como verdadeira para esse 

auditório, conforme destacado por Castro e Frant (2011, p.93) os argumentos fundados sobre 

a estrutura do real, 

 

Apóiam-se sobre a experiência, sobre ligações reconhecidas entre as coisas e 

apresentadas como inerentes à natureza mesma das coisas, como por exemplo, as 

ligações de sucessão ou as de coexistência, consideradas em suas múltiplas nuanças. 

Esse tipo de argumentação assemelha-se mais a uma explicação, evocando relações 

do tipo causa/efeito, meio/fim, elemento/conjunto, pessoa/qualidades.  
 

Há ainda um terceiro tipo de argumento indicado no MEA, àqueles que fundam a 

estrutura do real, a seu respeito as autoras mencionam que eles ao invés de usar a experiência 

como suporte, estabelecem novas relações a partir de casos particulares, nesse sentido, Castro 

e Frant (2011, p.93) afirmam que eles,  

 

                                                 
9
 Conforme o MEA, existem dois tipos de argumentos, que se caracterizam por procedimentos de dissociação, ou 

o de ligação, quando o orador aproxima duas ideias distintas criando uma relação de solidariedade entre elas, 

aproximando o que se busca defender, daquilo que entendemos que o orador crê e; ou o de dissociação, quando 

relacionamos algo que queremos que seja rejeitado pelo orador a algo que ele rejeite. 
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Criam novas relações entre as coisas, relações antes não reconhecidas. Trata-se de, a 

partir de um caso particular, criar uma generalização e transpô-la para um outro 

domínio. Procura-se a formulação de uma lei, ou de uma norma, a partir do que é 

particular. Estes argumentos fazem uso, sobretudo, do exemplo, do modelo e da 

analogia. São os chamados precedentes na justiça. 

 

Todos os argumentos buscam estabelecer relações de solidariedade (ligação) ou 

contraposição (dissociação) entre termos, noções, práticas e ideias. O quadro abaixo relaciona 

sinteticamente os argumentos indicados pelo MEA e seus desdobramentos, seu objetivo é 

ilustrar as possíveis estratégias utilizadas pelos falantes e a os efeitos que intencionam 

desencadear nos seus auditórios. 

 

Argumentos quase-lógicos: 

Contradição e incompatibilidade Propõe-se ligação ou dissociação de 

ideias, a depender da intenção do 

interlocutor. 

Identidade total ou parcial Se expressa por tautologias, regras de 

justiça, relações de reciprocidade e 

transitividade.  

Argumentos que apelam para as relações 

matemáticas 

Aparecem em relações da parte com o 

todo e inclusões da parte no todo, divisões 

do todo em suas partes e argumentos de 

comparação. 

Relações de freqüência Expressos em probabilidades. 

Argumentos fundados na estrutura do real: 

Ligações de sucessão Apresentam-se em relações de causa e 

efeito, meio e fim e argumentos 

pragmáticos. 

Ligações de coexistência Aparecem em relações entre pessoas e 

seus atos, discursos de autoridades e 

relações entre grupos e seus membros.  

Argumentos que funda o real:  

Fundamentos pelo caso particular Surgem por meio de exemplos, ilustrações 

e relações entre modelos e anti-modelos.  

Analogias e metáforas Comparações entre similitudes que 
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aproximam elementos e figuras de 

linguagem que relacionam ideias.   

Quadro 1: Quadro esquemático do MEA. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As análises segundo o MEA devem ser feitas de acordo com os dez passos que indicam: 

I) a leitura exaustiva do material escrito ou transcrito; II) a constituição do corpus de análise, a 

partir dos objetivos da análise e da descrição das atividades em que os sujeitos estão 

engajados; III) a localização das controvérsias e seus motivos; IV) a enunciação das teses do 

locutor, que nem sempre está explicita e, nesses casos deve ser escrita com enunciados claros 

pelo próprio analista; V) a busca dos argumentos utilizados para sustentar as teses; VI) a 

aplicação da tipologia de análise sobre os argumentos encontrados; VII) a montagem de 

esquemas referentes ao discurso; VIII) a interpretação para verificar os sentidos das 

afirmativas representadas no esquema; IX) a busca pelas evidências da interpretação nas 

próprias entrevistas e; X) a submissão da análise a critérios de validação. 

Ao final do processo de análise das entrevistas foi possível inferir as representações 

sociais do grupo pesquisado. Conforme discutimos acima, ao se comunicar, o indivíduo 

produz argumentos e, neles estão presentes referências que aludem as representações sociais 

formadas e compartilhadas em seu grupo social.  

De acordo com a TRS, posicionamo-nos em relação aos fenômenos, respaldados pelas 

representações que comungamos com nossos grupos de pertença independentemente se nossa 

opinião a respeito do fenômeno for positiva ou negativa. Porque mesmo que um indivíduo se 

coloque divergente ao grupo em relação ao um tema, todos compartilham a mesma referência 

acerca do objeto representado. Essas referências estão presentes no discurso de quaisquer 

sujeitos representantes de seu grupo, sendo um sujeito participante suficiente para a realização 

da autoconfrontação, uma vez que temos também entrevistas de outros membros do grupo. 

A análise da autoconfrontação se deu da seguinte forma: a técnica é videogravada e 

transcrita. A partir daí, imagens e textos são analisados simultaneamente, aplica-se o MEA 

para evidenciar as estratégias argumentativas e isso é confrontado com as imagens no sentido 

de uma triangulação de informações. Corroboramos Garcez, Duarte e Eisenberg (2011), no 

sentido de que apenas a utilização da transcrição distanciaria possibilidades de análise de ricos 

aspectos que a imagem pode proporcionar como gestos, olhares e entonação vocal.  

Por fim, os dados obtidos e analisados a partir dessa compilação de técnicas são 

apresentados no próximo capítulo, eles relacionam os sujeitos pesquisados, detalham os 

processos argumentativos, apresentam quadros das argumentações, esquemas argumentativos 



 

52 

 

 

e as evidencias interpretativas que possibilitaram inferir as representações sociais de 

professores de Pedagogia acercas das práticas profissionais de professores da Educação 

Básica. 
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4 ANÁLISES 

 

A Psicologia Social entende que as práticas de um sujeito se referenciam nas 

representações sociais que ele comunga com seu grupo de pertença. Se essas representações 

orientam as ações, então quando os sujeitos falam sobre suas crenças, opiniões, visões, 

valores e concepções de mundo, suas palavras permitem inferências de como suas práticas são 

orientadas. Nesse sentido, as falas (estratégias argumentativas organizadas para defender suas 

visões, valores, concepções de mundo, crenças e práticas) evocam as representações do objeto 

da pesquisa, por isso optamos por utilizar técnicas retóricas para a coleta (confrontação 

retórica durante a entrevista semidirigida, indução de metáfora e autoconfrontação) e a análise 

(MEA) dos dados.  

As entrevistas se deram da seguinte forma: os entrevistados responderam ao que foi 

perguntado; a cada resposta deu-se uma réplica por parte do entrevistador, para confrontar a 

primeira resposta dada; nas tréplicas, os entrevistados reforçaram suas respostas, engendrando 

esquemas retóricos mais sofisticados e produzindo novos dados; Ao final de cada entrevista, 

duas induções de metáfora foram aplicadas aos entrevistados, a primeira dizia respeito à 

prática do professor da Educação Básica e, a segunda à sua própria prática; eles foram 

solicitados a explicar os motivos das escolhas de cada metáfora. 

Percebemos a necessidade de confrontar como se relacionavam as práticas profissionais 

dos sujeitos participantes e sua argumentação, para isso selecionamos um dos indivíduos para 

participar de uma autoconfrontação. Essa técnica ocorreu assim: foram filmadas oito aulas 

desse sujeito, essa quantidade de filmagens se deu devido à necessidade de um conjunto 

substancial de imagens para se obter pontos a serem analisados, também porque percebemos 

que nas primeiras filmagens o sujeito não estava à vontade com a câmera colocada na sala de 

aula.  A aceitação de conviver com a presença do objeto se deu após a terceira aula filmada. 

Nesse momento, tanto o professor quanto aos alunos passaram a agir normalmente diante da 

câmera. Após as filmagens, alguns recortes foram feitos nos vídeos, sendo selecionados os 

pontos mais interessantes para contrapor a análise das entrevistas. Com os recortes, foi 

produzido um pequeno vídeo com duração de cinco minutos. O professor assistiu ao vídeo 

integralmente na companhia do pesquisador, depois viu novamente, mas dessa vez com 

interrupções para pudesse comentar as cenas do vídeo.  

Neste capítulo apresentamos as análises dos dados coletados, elas se dividem em duas 

partes: i) análises argumentativas das entrevistas segundo o MEA e; ii) análise da experiência 
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profissional
10

 cotidiana de um dos professores de Pedagogia, pela técnica da autoconfrontação 

simples. O texto da análise de cada entrevista está estruturado em três unidades básicas, elas 

que se repetem para cada um dos sujeitos: a) apresentação do sujeito participante; b) 

submissão das falas do sujeito MEA e; c) apresentação de evidências interpretativas e indícios 

de representações. Os resultados das análises serão discutidos no capítulo cinco, onde serão 

relacionados os sentidos que expressam atração entre si.  

 

4.1 Sujeito 1 (P1) 

 

P1 é formada pelo Curso Normal e em Pedagogia, tem Pós-graduação em 

Psicopedagogia e Mestrado em Educação. Trabalha como professora na Educação Básica há 

30 anos e, cinco anos na graduação em Pedagogia. Atualmente, além do trabalho que 

desenvolve na Educação Básica e na educação superior (apenas no curso de Pedagogia), é 

funcionária da prefeitura de Petrópolis, onde é orientadora pedagógica, (atua na mediação de 

informações entre família, aluno e escola, trabalho voltado para a questão da aprendizagem); 

também trabalha na Secretaria de Educação da mesma cidade, (com a elaboração da proposta 

curricular do município de Petrópolis). Esta entrevista foi realizada em uma sala de aula na 

própria Universidade em que P1 é docente.  

 

4.1.1 Aplicação MEA 

 

Em sua fala, a primeira controvérsia que aparece diz respeito à importância da fala na 

futura prática profissional de seus alunos. Ela sustenta a tese de que essa fala não pode ser 

qualquer, ele deve ser consequência dos estudos que o aluno faz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 A experiência profissional entendida aqui é entendida como a experimentação da prática cotidiana pelo 

profissional, o fazer diário de sua atividade, Clot (1995) divide essa experiência em quatro campos: a tarefa; 

os relacionamentos entre os pares; as hierarquias e; as organizações formais ou informais.   
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Tese 1 

A FALA DE UM PROFESSOR PRECISA SER FUNDAMENTADA EM ESTUDO 

E NÃO EM SUA OPINIÃO PESSOAL. 

 

Acordo1: A fala é uma prática do professor que estou formando 

 “Quando você fala profissionalmente, sua palavra tem peso, tem valor profissional, 

então eu não estou falando da conversa informal, eu estou falando do momento em 

que você vai para um grupo de estudos” (p. 6) 

Acordo 2: Aposição profissional é fundamentada em estudos 

“Você entra no debate sobre um tema que você não domina (...) há uma tendência das 

pessoas de conversarem a partir do senso comum sobre coisas que quando você é 

profissional da área você tem que ter uma posição fundamentada em cima de estudo” 

(p.6) 

Acordo 3: O estudo forma a opinião e amplifica a visão 

“Sempre que eu percebo nessas discussões com os alunos (...) que as pessoas falam, 

mas falam aleatoriamente, (...) eu pego esse exemplo e mostro que (...) a gente não 

pode formar nossa opinião a partir de uma situação apenas, uma situação apenas, ela 

serve como estudo de caso, mas eu formar a minha opinião em relação a isso eu tenho 

que estudar vários casos, várias situações, eu tenho que ampliar meu campo de visão 

para outros espaços” (p. 7).  

Argumentos utilizados para sustentar a tese1: 

Tipologia de argumento 1: O argumento “1” está para a tese “1” em uma relação de 

causa (acordo1) e efeito (tese 1), portanto este argumento está fundado na estrutura do 

real. Para P1, se a fala é uma futura prática profissional de seus alunos e, então ela 

precisa ser preparada profissionalmente, pois para ela a palavra de um profissional 

tem “peso” e precisa ser preparada durante a formação. 

Tipologia de argumento 2: O argumento que liga acordo “2” à tese “1” funda a 

estrutura do real, por uma relação de modelo e anti-modelo. Para ela, existe um grupo 

de pessoas (anti-modelo) que falam a partir do senso comum, mas os profissionais 

(modelo) fundamentam suas falas em estudos. P1 usa esse exemplo para explicar que 

seus alunos devem seguir esse modelo profissional e se afastar do anti-modelo, o 

senso comum. 

Tipologia de argumento 3: Nesse argumento que funda o real, P1 exemplifica sua 
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prática para explicar a forma como age e promover a reflexão crítica em seus alunos e 

estabelecer relações entre o que está sendo estudado e a futura prática profissional. P1 

acredita que o estudo amplia a percepção dos discentes sobre questões que serão 

solicitados a responder quando se tornarem educadores. Seu argumento se baseia em 

exemplos da prática profissional e sugere que seus alunos também façam da mesma 

forma. Ela se coloca como um modelo a ser seguido. 

Quadro 2: Acordos e argumentos para a tese 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Figura 2: Esquema argumentativo para a tese 1 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tese 2 

O ALUNO SÓ APRENDE A SER PROFESSOR DURANTE A VIVÊNCIA 

PRÁTICA. 

 

Acordo 1: A formação é o espaço onde eu deixo sementes. 

“Aqui na formação eu tenho oportunidades de deixar sementes para outros 

professores (...) é mais ou menos como uma gestação, você faz cursos, você estuda 

(...) você vai ficando pronto com o bebê no colo, então a educação e ser professor 

também é assim, é na hora que você chega à sala de aula”. (p.2)  

Acordo 2: A graduação é um primeiro passo. 

“O que a gente vem conversando com o aluno hoje é que a graduação é o primeiro 

passo”. (p.5) 

Acordo 3: Na formação o aluno idealiza o que é ser professor 

“Se eu gosto de Pedagogia hospitalar, eu tenho que estar dentro de um hospital, não 

dá para ser no slide, por mais que a professora seja excelente”. (p. 8) 

Acordo 4: Disciplinas que não discutem a prática dificultam a relação entre o 

que é ensinado e o que será praticado. 

“A própria filosofia da educação, filosofia da educação brasileira, psicologia da 

educação, história da educação, acho que todas essas disciplinas para um período 

inicial são muito frias, se o aluno não está lá dentro elas não tem um verdadeiro 

sentido para o aluno, então para a gente estabelecer essas relações fica muito 

complicado.” (p.10) 

Acordo 5: A falta de experiência prévia do aluno dificulta um diálogo sobre a 

futura prática. 

“A gente sempre tenta identificar no grupo alguns alunos que estão na prática, aí 

busca desses alunos que estão na prática, uma contribuição para a reflexão não ficar 

um relato apenas da minha prática (...) então eu tento fazer assim, ainda que eles 

tenham experiência como aluno, que eles possam olhar com esse olhar de quem 

conhece a escola, fazer esse exercício de olhar para essa escola, mas agora numa 

posição diferente, procuro buscar essa contribuição de quem está já na prática, acho 

que poderia ser de uma maneira mais divertida, mais intensa se eles realmente 

tivessem lá e pudessem dialogar de uma maneira mais direta (...) eu sinto que é muito 

mais fácil para quem já está no outro lugar (de professor), agora não chega a 
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prejudicar propriamente, mas é mais difícil”. (p.11) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese1: 

Tipologia de argumento 1: A professora utiliza um argumento que funda a estrutura 

do real e o faz por meio de uma metáfora estabelecida entre o ato de ensinar e semear. 

As sementes seriam como um ensino inicial, algo que é plantado, inicializado e 

precisa crescer, como uma árvore cresce, o aluno se desenvolve, mas para ela, o 

trabalho do professor na graduação é comparável ao do semeador, que planta algo que 

ainda precisa crescer.  

Tipologia de argumento 2: Para ligar o acordo 2 à tese 2, a professora utiliza uma 

metáfora para sustentar seu argumento que funda a estrutura do real. A metáfora do 

primeiro passo, a qual se refere ao início de um processo de aprendizagem da 

profissão docente, em que a graduação é o começo da profissão, mas não é o local 

onde o aluno será completamente preparado. Aqui, a metáfora é a de que a Educação 

é um percurso, metáfora muito utilizada no meio educacional. 

Tipologia de argumento 3: O terceiro argumento funda a estrutura do real, a 

professora busca sustentar seu argumento por meio de um exemplo. Para o aluno 

aprender algo que ele quer aprender é preciso vivenciá-lo na prática. 

Tipologia de argumento 4: A professora utiliza um argumento fundado na estrutura 

do real, e estabelece uma relação de causa e efeito. A causa, é que no início da 

formação o aluno ainda não tem vivência prática e o efeito é a falta de relação entre o 

que ele estuda e sua futura prática profissional. 

Tipologia de argumento 5: Esse argumento está fundado na estrutura do real por 

uma relação de causa e efeito. A falta de experiência prática prévia é a causa e o 

efeito que isso gera é a dificuldade de se discutir com esses alunos sobre sua futura 

prática como professores da Educação Básica.  

Quadro 3: Acordos e argumentos para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 3: Esquema argumentativo para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tese 3 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA O PROFESSOR TEM A RESPONSABILIDADE 

PELA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA. 

 

Acordo 1: Na Educação Básica a criança está presa ao sistema. 

“No ensino básico o aluno não pode sair da sala, um detalhe, mas que é marcante é 

claro que para o professor ele tem que estar comprometido com a aprendizagem, lá da 

criança e aqui do adulto que está se formando professor, mas aqui se o aluno não 

quiser, ele se levanta e se retira, é uma opção dele que eu não tenho como interferir, o 

meu limite chega aí, na hora que eu insisto demais em alguma coisa que ele levanta e 

se retira, e a criança ele não pode fazer esse movimento, então na hora que ela não 

entra em acordo comigo ela se rebela, geralmente, ou se retrai ao ponto de se abster 

do movimento de aprendizagem, então assim, com a criança é mais complicado por 

que ela está presa, ela não pode sair do sistema”. (p.16) 

Acordo 2: Na Educação Básica a aprendizagem é um caminho a ser percorrido.  

“Eu trabalho como orientadora na escola vejo muito isso, o professor ele quer ganhar 

pela autoridade, até pelo autoritarismo, pelo lugar de quem sabe, ou pelo lugar de 

respeito que ele acredita que está e que realmente está, mas esse respeito ele não pode 

ser usado como argumento para convencer o aluno daquilo que você acredita que 

deve percorrer enquanto caminho de aprendizagem”. (p. 17) 

Acordo 3: O aluno na Educação Básica nos anos iniciais permite ser conduzido. 

"Com os alunos (da Educação Básica nos anos iniciais) é mais fácil de você planejar e 

movimentá-los nesse trabalho, até porque eles estão ali e acreditam que tem que 

seguir as suas orientações, então na escola esse movimento é mais tranquilo”. (p. 19) 

Acordo 4: Na Educação Básica o professor leva o conhecimento como uma 

abelha leva o pólen.  

“Tem aquela história do pólen que ela vai distribuindo nas flores na hora que ela 

(abelha) vai deixando um pouquinho de pólen em cada flor na hora que ela vai buscar 

o mel ela vai fazendo a polinização das flores (...) (o pólen) seria o conhecimento que 

o professor traz”. (p. 19)  

Argumentos utilizados para sustentar a tese1: 

Tipologia de argumento 1: A professora utiliza um argumento funda a estrutura do 

real, por meio da metáfora da prisão, a criança está aprisionada ao sistema.  
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Tipologia de argumento 2: Este tipo de argumento que funda a estrutura do real, 

articulado pela metáfora do percurso, a educação como um caminho a ser vencido 

pelo aluno. 

Tipologia de argumento 3: Este argumento funda a estrutura do real e, também é 

articulado por uma metáfora, a mesma metáfora do percurso, o professor conduz a 

criança pelo caminho que é a educação em seus diversos níveis. 

Tipologia de argumento 4: Outro argumento que também funda a estrutura do real 

e, também é articulado por uma metáfora. Nesse caso, a professora compara o 

trabalho da abelha ao do professor da Educação Básica que leva o conhecimento 

como a abelha leva o pólen e distribui nas flores, como o professor distribui o 

conhecimento aos alunos. 

Quadro 4: Acordos e argumentos para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 4: Esquema argumentativo para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tese 4 

Tese 4: FORMAR PROFESSORES EXIGE RETÓRICA, EXPERIÊNCIA 

PRÁTICA ATUALIZADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, EXEMPLIFICÇÃO 

COM A PRÓPRIA PRÁTICA. 

 

Acordo 1: Para eu ensinar como é ser um bom professor eu tenho que dar 

exemplos com minha própria prática. 

“Se os alunos percebem que a gente faz esse movimento de estudo, a gente está 

confirmando o que a gente está dizendo para eles, que para ser um bom profissional, 

porque justamente professor de Pedagogia, eu estou orientando como ser um bom 

professor e aí, sendo um bom professor eu estou não só ensinando isso, mas eu estou 

exemplificando isso com minha própria prática, quando eu mostro bibliografia para 

eles, algum retorno de algum evento em que eu estive, de um congresso, eu mostro 

para os alunos esse movimento de estudo de atualização pedagógica, então eu acho 

que é essencial para você ser um profissional da área (...) assim como eu faço esse 

movimento de estudo eu provoco o aluno a perceber que também seria interessante 

que ele fizesse”. (p.14) 

Acordo 2: Para formar futuros professores eu tenho que ter uma experiência na 

Educação Básica atualizada e falar com eles sobre ela.   

 “A formação na Pedagogia é para atuar principalmente na escola e, você falar dessa 

experiência e uma experiência atualizada, na hora em que você está formando esse 

profissional para ele ir pra lá, eu acho talvez seja tudo que eu sonhei que eu tivesse 

pra mim também, eu senti muita falta disso”. (p. 14) 

Acordo 3: Na graduação, para ensinar é preciso convencer o do aluno a creditar 

em você. 

“A criança normalmente não te testa tanto como o adulto, ela não duvida de você e aí 

quando você mostra pra ela, possibilidades, ela vê isso com mais naturalidade, 

quando você mostra para adulto, possibilidades, às vezes ele vê isso como 

insegurança ou desconhecimento, e aí até você conseguir mostrar pra ele que o 

conhecimento não é único, então não tem como eu trazer para você a resposta de 

todas as perguntas, mas eu tenho que trazer para você o que eu estudo, o que eu 

acredito”. (p.19) 

Acordo 4: Na graduação os alunos têm uma carapaça dura, que são as ideias já 
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formadas.  

“Aqui eu não consigo ser essa abelha que eu queria ser (...) aqui você não atinge 

assim com tanta facilidade, assim como eu vejo aquele movimento da abelha 

polinizando em cada flor, é um movimento mais tenso (...) porque há mais resistência, 

os alunos já têm as ideias formadas deles, então assim, eles já estão com uma carcaça 

mais endurecida, então eles não são mais flores, eles são uns bichinhos mais duros”. 

(p. 20) 

Acordo 5: Minha prática na graduação é de tentar retirar dos meus alunos os 

pensamentos que eles não podem levar para sua futura prática profissional. 

“Um urubu (a própria prática) tentando comer a carniça das coisas que eu não 

concordo que eles pensam, tirando as coisas ruins, não é o que acontece de fato 

porque às vezes eles não permitem, mas o meu movimento sempre é tentar entender, 

tentar perceber o que os alunos pensam e quando eu discordo, eu fico tentando 

convencê-los daquilo que eu acredito e que é um movimento assim, eu ao mesmo 

tempo tenho que mostrar para eles vários caminhos, mas eu acredito de verdade que 

eu tenho que convencê-los daquilo que eu acredito, se não, não teria sentido ser 

professor pra não convencer o aluno, eu estou aqui pra convencê-los, até por que eu 

acredito muito no que eu faço (...) eu acho que eu sou melhor quando eu descubro 

alguma coisa que eles realmente não podem pensar na prática deles.” (p.20) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese1: 

Tipologia de argumento 1: A professora utiliza um argumento que funda a estrutura 

do real, fundamentado pelo caso particular, por meio de apresentação de modelo. 

Sendo ela mesma esse modelo de como ser professor. Ela acredita que mostrar como 

a própria prática é importante para que seu aluno aprenda a ser professor.    

Tipologia de argumento 2: Este argumento está fundado na estrutura do real, por 

uma ligação de sucessão, operado por um argumento pragmático. Ela forma 

professores para a Educação Básica, portanto, estar na Educação Básica é importante 

para ensinar a seus alunos, porque ela apresenta um conhecimento calcado no que ela 

considera como real. 

Tipologia de argumento 3: Este argumento foi fundado na estrutura do real, por 

ligações de coexistência entre pessoas e seus atos. Para a professora, alunos da 

graduação duvidam mais do professor que alunos da Educação Básica, isso para ela é 

um grande diferencial entre os alunos da Educação Básica e os da formação de 
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professores na graduação. 

Tipologia de argumento 4: Esse argumento que funda a estrutura do real foi operado 

por uma metáfora.Nesse caso, a professora diz que as ideias já formadas de seus 

alunos da graduação, formam neles uma carapaça dura, que cria certa resistência para 

que eles compreendam novas ideias que ela apresenta.  

Tipologia de argumento 5: Argumento que funda a estrutura do real operado por 

uma metáfora. A professora acredita que seus alunos têm ideias erradas e, essas ideias 

não podem ser levadas para as suas futuras práticas na Educação Básica, por isso ela 

busca convencê-los de seu ponto de vista. Ela compara a própria prática com um 

urubu, referindo-se à carniça como as ideias ruins as quais precisam ser eliminadas de 

seus alunos. 

Quadro 5: Acordos e argumentos para a tese 4 

Fonte: Elaboração Própria 

 



 

66 

 

 

 

Figura 5: Esquema argumentativo para a tese 4 

Fonte: Elaboração Própria 
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4.1.2 Evidências interpretativas 

 

A análise da tese 1 aponta para a FALA e o ESTUDO como elementos que, para P1, 

compõem a futura prática profissional de seus alunos. As evidências nos levam a crer que, 

para P1, a FALA deve ser respaldada por estudo, e não deve ser guiada por opinião, seus 

valores e visão pessoal. Isso se salienta em diversos trechos de sua entrevista. 

 

Estuda o assunto, se você vai opinar sobre isso, por que você fala como um 

profissional da educação (...) eu gosto muito de falar para os [alunos] a 

importância que tem esse estudo e essa fundamentação, buscar as diversas versões 

que existem para os diversos temas, para ele se posicionar fundamentado num 

estudo, com uma garantia que ele tem conhecimento da ciência pedagógica sobre 

aquele assunto. (P1) 

 

P1 acredita que, a partir das discussões que incentiva na sala de aula, seus alunos se 

apropriam do que ela acredita ser a relação entre os conteúdos das disciplinas e as futuras 

práticas do aluno que está sendo formado. 

 

Mas o meu movimento é sempre esse, de que sempre que eu percebo essas 

discussões com os alunos sobre determinados temas, digamos polêmicos, e que eu 

percebo que as pessoas falam, mas falam aleatoriamente, dão exemplos muitas 

vezes de vida, um exemplo que aconteceu com a vizinha, com parente, com uma 

criança que mora perto e transforma aquele exemplo como se fosse a realidade de 

todo o Brasil ou de todo o mundo no campo da educação, então eu sempre devolvo 

isso, eu pego esse exemplo e mostro que a educação hoje ela trabalha até com 

história de vida, até com um caso para você compreender a situação, mas que a 

gente não pode formar nossa opinião a partir de uma situação apenas, uma 

situação apenas ela serve como estudo de caso, mas eu formar a minha opinião em 

relação a isso eu tenho que estudar vários casos, várias situações, eu tenho que 

ampliar meu campo de visão para outros espaços, para olhar para esse Brasil que é 

tão grande. (P1) 

 

A entrevistada também procura fazer provocações para uma “reflexão crítica” de seus 

alunos sobre os conteúdos estudados, para ela, isso os ajuda a estabelecer relações entre o que 

estudam e sua futura prática profissional. Essas relações não aconteceriam espontaneamente, 

portanto os alunos precisam ser provocados. 

 

Se o aluno não tomar consciência de que ele tem que fazer esse movimento de 

reflexão crítica, é quase como se acontecesse isso, ele não faz a relação entre o que 

ele estuda aqui com o que ele vai viver lá na prática, se a gente não provocar isso 

no aluno, isso não acontece espontaneamente. (P1) 

 

Sua prática docente na graduação em Pedagogia é orientada a partir do que ela acredita 

serem elementos componentes das práticas do professor que está se formando: a FALA e o 

ESTUDO. Para P1, o aluno precisa saber o que a academia já produziu a respeito dos assuntos 

que no futuro irão fazer parte de sua vida profissional. 
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O que eu tento mostrar é o seguinte, claro, depois que a gente olhar alguns estudos 

sobre o tema, a gente então pode se posicionar e assim, a gente está até mais forte, 

por que assim, eu penso assim e aquela coisa mesmo, de acordo com tal pessoa que 

eu estudei, de acordo com esse autor de acordo com o livro que eu li, você tem um 

apoio de outros cientistas de outros estudiosos sobre o que você está falando. (P1) 

 

A FALA e o ESTUDO são elementos fundamentais para o trabalho que seu aluno irá 

exercer na Educação Básica. P1 relaciona o ESTUDO a um tipo de apoio de pesquisadores da 

área da educação, assim, com fundamento teórico seu aluno poderá falar sobre os assuntos 

que permeiam a profissão. 

A análise da tese 2 indica que VIVÊNCIA PRÁTICA é reconhecido por P1 como 

elemento necessário para o aprendizado do aluno e que, na formação o acadêmico idealiza a 

profissão, mas só aprende quando a vivencia na prática. Em alguns momentos da entrevista, 

P1 deixa claro que a parte prática no curso é pouca, sendo assim, a docência se efetiva quando 

vivenciada depois de formado. Isso fica claro no trecho em que explica 

 

A gente conversa até com outros professores, não é um movimento só meu, mas 

justamente de tirar essas disciplinas como filosofia da educação, psicologia da 

educação, que são disciplinas que entram nos primeiros períodos e talvez colocar 

as metodologias que estão relacionadas à vivencia de escola, que é o aluno ir lá 

para a escola e olhar como trabalha e depois dele ter essa vivência ele fazer uma 

reflexão mais profunda. (P1) 

 

P1 acredita que a graduação é um espaço para uma aprendizagem inicial, que deve ser 

complementada por formações continuadas e pela própria VIVÊNCIA PRÁTICA. Nesse 

sentido, entende seu trabalho como o trabalho de um semeador, como quem planta sementes, 

P1semea a informação e inicializa o conhecimento em seus alunos, para ela, a Universidade é 

um espaço para essa inicialização à profissão docente.  

 

Aqui na formação eu tenho oportunidades de deixar sementes para outros 

professores (...) é mais ou menos como uma gestação, você faz cursos, você estuda 

(...) você vai ficando pronto com o bebê no colo, então a educação e ser professor 

também é assim, é na hora que você chega à sala de aula. (P1) 

 

A professora chega a utilizar a metáfora da gestação para explicar como vê a formação 

de um professor, como um bebê em desenvolvimento, que vai crescendo aos poucos, isso 

também se relaciona à metáfora da semeadura, ambas apontam para algo que se inicia e 

precisa de cuidados para que se desenvolva. E a VIVÊNCIA PRÁTICA é o momento onde a 

árvore ou o bebê se tornariam adultos. 

A análise da tese 3 sugere o termo RESPONSABILIDADE como elemento que para P1, 

direciona o trabalho do professor na Educação Básica. Ela entende o professor como agente 
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ativo e, a criança como agente passivo, assim, o professor tem a RESPONSABILIDADE 

sobre o processo de ensino-aprendizagem da criança.  

 

Tem aquela história do pólen que ela vai distribuindo nas flores na hora que ela 

(abelha) vai deixando um pouquinho de pólen em cada flor na hora que ela vai 

buscar o mel ela vai fazendo a polinização das flores (...) (o pólen) seria o 

conhecimento que o professor traz. (P1) 

 

Para P1, a criança está presa ao sistema, então cabe ao professor a 

RESPONSABILIDADE de lidar com essa criança que não pode se retirar da sala de aula 

como faria um adulto na graduação. Nesse sentido, para P1, o trabalho com a criança é mais 

complicado. 

 

No ensino básico o aluno não pode sair da sala, um detalhe, mas que é marcante é 

claro que para o professor ele tem que estar comprometido com a aprendizagem, lá 

da criança e aqui do adulto que está se formando professor, mas aqui se o aluno 

não quiser, ele se levanta e se retira, é uma opção dele que eu não tenho como 

interferir, o meu limite chega aí, na hora que eu insisto demais em alguma coisa que 

ele levanta e se retira, e a criança ele não pode fazer esse movimento, então na hora 

que ela não entra em acordo comigo ela se rebela, geralmente, ou se retrai ao ponto 

de se abster do movimento de aprendizagem, então assim, com a criança é mais 

complicado por que ela está presa, ela não pode sair do sistema. (P1) 

 

P1 entende que o ensino na Educação Básica é como um caminho a ser percorrido e, 

para ela, a criança permite que o professor a conduza por esse caminho. Por esses aspectos, 

ela percebe que a prática do professor da Educação Básica nos anos iniciais exige 

RESPONSABILIDADE. 

Diante das teses 1, 2 e 3, que comportam elementos que, para P1, compõem a prática do 

professor da Educação Básica nos anos iniciais, evidenciados na tese 4 os elementos que 

acredita serem necessários para a sua própria prática na formação dos professores que irão 

trabalhar na Educação Básica. Assim a partir da análise da tese 4 é possível verificar os 

elementos: RETÓRICA; EXPERIÊNCIA PRÁTICA ATUALIZADA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA e; EXEMPLIFICAÇÃO COM A PRÓPRIA PRÁTICA. Esses organizam a prática 

de P1 enquanto docente no curso de Pedagogia.  

Em relação à RETÓRICA, aparece claramente na entrevista que P1acreditda ser preciso 

convencer seus alunos a aderirem ao seu ponto de vista, principalmente quando ela percebe 

em seus alunos alguma ideia considerada imprópria para a prática do futuro professor. Como 

se evidenciou na tese 1, a FALA, para P1, é uma prática do professor da Educação Básica, 

essa fala deve ser subsidiada por outra prática, o ESTUDO. Nesse sentido, P1 busca trabalhar 

a fala de seus alunos, tornando-a profissional, isso é feito por P1 por meio de RETÓRICA. 

Como se evidencia no seguinte trecho de sua entrevista. 
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Minha prática é como a de um urubu tentando comer a carniça das coisas que eu 

não concordo que eles pensam, tirando as coisas ruins, não é o que acontece de fato 

porque às vezes eles não permitem, mas o meu movimento sempre é tentar entender, 

tentar perceber o que os alunos pensam e quando eu discordo, eu fico tentando 

convencê-los daquilo que eu acredito e que é um movimento assim, eu ao mesmo 

tempo tenho que mostrar para eles vários caminhos, mas eu acredito de verdade 

que eu tenho que convencê-los daquilo que eu acredito, se não, não teria sentido ser 

professor pra não convencer o aluno, eu estou aqui pra convencê-los, até por que eu 

acredito muito no que eu faço (...) eu acho que eu sou melhor quando eu descubro 

alguma coisa que eles realmente não podem pensar na prática deles. (P1) 

 

A RETÓRICA é necessária em seu trabalho, porque segundo ela, seus alunos da 

graduação vêm com ideias já formadas e, são como “carapaças duras”, difíceis de penetrar e 

se desfazer, esse é um movimento tenso, mas precisa ser feito durante a formação. 

Quanto ao elemento EXPERIÊNCIA PRÁTICA ATUALIZADA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA, ele surge diante de necessidade que percebe em seus alunos de conhecerem o que 

encontrarão na prática quando se tornarem professores. P1 se emociona durante a entrevista 

ao se lembrar da experiência traumatizante que foi para ela quando entrou em uma sala de 

aula pela primeira vez 

 

Talvez tenha me marcado muito a sensação de insegurança de quando eu me 

formei, ir para escola sem saber o que eu tive que fazer lá, era uma impressão de 

inventar a roda, isso sempre me revoltou muito assim, nossa, quantos anos, quantos 

professores, por que ninguém me ensina o que eu tenho que fazer aqui? (P1) 

 

Assim, P1 acredita que suas aulas devam contemplar a sua própria experiência 

profissional, mas ela precisa ser uma EXPERIÊNCIA PRÁTICA ATUALIZADA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA. Argumenta que se está formando um aluno para atuar como 

professor na Educação Básica, é importante que ela tenha essa experiência prática. P1 chega a 

hierarquizar experiência prática e teoria, colocando a EXPERIÊNCIA PRÁTICA 

ATUALIZADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA como superior ao que se lê em livros em relação 

à formação de novos professores. Isso surge quando P1 fala  

 

A formação na pedagogia é para atuar principalmente na escola e, você falar dessa 

experiência e uma experiência atualizada, na hora em que você está formando esse 

profissional para ele ir para lá, eu acho talvez seja tudo que eu sonhei que eu 

tivesse para mim também, eu senti muita falta disso, eu comentei com você na outra 

pergunta, então eu acho que isso é importante, e acho que dá credibilidade para 

quem fala, eu sinto isso sabe, eu não estou falando algo que eu não conheço, ou que 

eu li nos livros, eu estou falando de algo que eu leio nos livros, mas que eu atualizo 

na minha prática, no dia a dia, que eu coloco em confronto com a experiência 

diária, aí eu tento fazer essas pontes. (P1) 

 

Em relação ao elemento EXEMPLIFICAÇÃO COM A PRÓPRIA PRÁTICA, aparece 

na fala de P1, porque ela acredita que é importante não apenas dizer o que deve ser feito, mas 
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verdadeiramente fazer o que se fala. Entende que justamente por estar formando seus alunos 

para serem bons professores, ela deve exemplificar com a própria prática. 

 

Se os alunos percebem que a gente faz esse movimento de estudo, a gente está 

confirmando o que a gente está dizendo para eles, que para ser um bom 

profissional, porque justamente professor de Pedagogia, eu estou orientando como 

ser um bom professor e aí, sendo um bom professor eu estou não só ensinando isso, 

mas eu estou exemplificando isso com minha própria prática. (P1) 

 

Como exemplo, P1 fala sobre a prática do ESTUDO, ela diz que se os alunos 

perceberem que ela faz constantes atualizações pedagógicas em cursos ou eventos da área 

compreenderão o que ela quer ensinar.  

 

Quando eu mostro bibliografia para eles, algum retorno de algum evento em que eu 

estive, de um congresso, eu mostro para os alunos esse movimento de estudo de 

atualização pedagógica, então eu acho que é essencial para você ser um 

profissional da área (...) assim como eu faço esse movimento de estudo eu provoco o 

aluno a perceber que também seria interessante que ele fizesse. (P1) 

 

A professora justifica que age do modo como acredita ser essencial para o profissional 

da área e reforça a ideia de que para ensinar o professor da graduação precisar dar a 

EXEMPLIFICAÇÃO COM A PRÓPRIA PRÁTICA. Isso, para P1 provoca seus alunos, 

futuros professores, a perceberem que podem fazer como ela faz.  

As teses de P1 podem ser relacionadas em um esquema que apresenta sua estratégia 

argumentativa, nele, fica saliente como seus argumentos operam os construtos por ela 

elaborados.  Dizem respeito a um conjunto de elementos que servem de guia para sua ação 

profissional. Assim, a tese 1, A FALA DE UM PROFESSOR PRECISA SER 

FUNDAMENTADA EM ESTUDO E NÃO EM SUA OPINIÃO PESSOAL, tem como 

elemento central, FALA e o ESTUDO, que para a professora devem ser conectados; 

VIVÊNCIA PRÁTICA é o elemento central na tese 2,  O ALUNO SÓ APRENDE A SER 

PROFESSOR DURANTE A VIVÊNCIA PRÁTICA; o termo central da tese 3, NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA O PROFESSOR TEM A RESPONSABILIDADE PELA 

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA é RESPONSABILIDADE e; na tese 4, FORMAR 

PROFESSORES EXIGE RETÓRICA, EXPERIÊNCIA PRÁTICA ATUALIZADA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, EXEMPLIFICÇÃO COM A PRÓPRIA PRÁTICA o elemento 

central é EXPERIÊNCIA PRÁTICA ATUALIZADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, 

EXEMPLIFICÇÃO COM A PRÓPRIA PRÁTICA. Tais elementos centrais podem ser 

esquematizados da seguinte forma: 
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Figura 6: Esquema Ilustrativo 1 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Diante desses resultados, pode-se inferir que há indícios de que as representações 

sociais da prática do professor da escola básica estão referenciadas na FALA, no ESTUDO, 

VIVÊNCIA PRÀTICA e RESPONSABILIDADE. Esses são elementos que ela objetiva 

através de metáforas que compõem as representações sociais de professores sobre sua prática, 

já levantadas por outros autores (CARREIRO; CASTRO, 2012). A metáfora do percurso foi 

estudada por Mazzotti (2002) que conclui que ela tem uma função organizadora do discurso 

dos professores em geral. O professor é um condutor do aluno por um caminho que vai de um 

estado de não saber para um de saber. Conforme salientam Franco, Libâneo e Pimenta (2007) 

o significado epistemológico de Pedagogia é a arte de conduzir criança e, somente no final do 

século XVIII se tornou disciplina universitária. Esse saber, segundo P1, está fortemente 

relacionado a uma fala referenciada em estudo, porém tendo a prática responsável como um 

meio. As metáforas do pólen, da germinação e da concepção também são fortes no meio. Elas 

ressaltam a ideia de processo, a educação é um processo que gera o conhecimento. Importante 

ressaltar ainda a metáfora do urubu na referência a coisas ruins que existem na cabeça dos 

seus alunos e que devem ser afastadas. O aluno, futuro professor, deve ser quase purificado 

para exercer sua profissão. Mazzotti (2011) descobriu que a responsabilidade está associada à 

profissão docente por sua relação com o sexo feminino. 
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4.2 Sujeito 2 (P2) 

 

P2 tem duas formações uma em Artes Cênicas e outra em Letras e é mestre em 

educação. Foi professora do ensino médio e trabalhou na secretaria de educação e de cultura. 

Sua entrevista foi realizada em uma sala de reuniões na própria Universidade em que a 

professora trabalha, durante toda a entrevista apenas o pesquisador e a professora entrevistada 

ficaram estavam na sala. 

 

4.2.1 Aplicação MEA 

 

Em sua fala, a primeira controvérsia que aparece diz respeito ao aprendizado de seu 

aluno, para ela o aluno de Pedagogia precisa aprender de uma forma diferente da tradicional, 

de uma forma nova. A professora sustenta a tese de que o aluno de Pedagogia precisa 

aprender de forma inovadora.  

A segunda controvérsia que aparece diz respeito à forma de trabalhar do professor da 

Educação Básica. A tese sustentada é que o professor da Educação Básica precisa deixar a 

Pedagogia antiquada e aceitar a nova Pedagogia. 

 

Tese 1 

Tese 1: O ALUNO DE PEDAGOGIA PRECISA APRENDER DE FORMA 

INOVADORA. 

 

Acordo 1: Os alunos de Pedagogia têm dificuldade em aceitar formas 

diferenciadas de aprender. 

“Esses jovens vêm aqui para estudar, para ler, de repente você trabalha com vivências 

artísticas, com vivências de criação e imaginação, causa estranhamento, riem, não 

conseguem aceitar as regas do jogo”. (p.10) 

Acordo 2: A dificuldade de aprender de uma forma diferente da tradicional 

dificulta o trabalho do professor da Educação Básica. 

“Não conseguem imaginar e se transformar em um elefante, mas essa é a linguagem 

da criança, então como é que você trabalha com vivências artísticas se você não 

vivenciou”. (p.10) 

Acordo 3: O mundo mudou e a forma de ensinar precisa estar de acordo com 
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esse novo mundo. 

“Eu chamo meus alunos e falo a eles que o mundo mudou, vocês estão aqui para 

aprender 50% conteúdo e 50% como ser um profissional”. (p. 11) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese1: 

Tipologia de argumento 1: Este tipo de argumento utilizado pela professora, funda a 

estrutura do real, ele ocorre por um caso particular, a professora exemplifica com a 

própria prática para sustentar o argumento. P2 explica que seus alunos chegam à 

faculdade tendo como referência uma Pedagogia tradicional, calcada em apenas 

leitura, segundo ela, eles se surpreendem quando se deparam com uma nova forma de 

ensinar e de aprender, riem e têm dificuldade em aceitar essa nova forma. 

Tipologia de argumento 2: A professora utiliza um argumento fundado na estrutura 

do real, ela estabelece uma relação de sucessão entre a forma que se aprende e a 

forma que se ensina, por essa razão, expressa a ideia de causa e efeito. Assim, o fato 

de seus alunos não aprenderem a ensinar de uma forma nova, faz com que eles 

encontrem dificuldades quando vão exercer a profissão, como o fato de não 

conseguirem compreender a linguagem de seus alunos na Educação Básica. P2 

acredita que o aluno de Pedagogia precisa vivenciar as experiências e isso só é 

possível a partir de uma nova Pedagogia. 

Tipologia de argumento 3: Nesse argumento que também está fundado na estrutura 

do real, P2 expressa a ideia de causa e efeito. Aqui a relação de sucessão ocorre entre 

um mundo que mudou e uma prática que precisa mudar. Aprender, para ela deve estar 

de acordo com esse novo mundo. Em sua argumentação, a mudança do mundo é a 

causa, e o efeito é a força que isso exerce sobre as práticas do professor. Mais uma 

vez aparece claro nas palavras de P2 que o aluno de Pedagogia precisa adequar-se às 

exigências desse novo mundo. 

Quadro 6: Acordos e argumentos para a tese 1 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 7: Esquema argumentativo para a tese 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tese 2 

Tese 2: O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PRECISA DEIXAR A 

PEDAGOGIA ANTIQUADA E ACEITAR A NOVA PEDAGOGIA.      

 

Acordo 1: Existem duas Pedagogias, uma que é antiga e ruim e outra que é nova 

e boa, na formação de professores nós trabalhamos com a nova Pedagogia. 

“Antes se trabalhava de uma forma chata, formal, quadrada, hoje já se trabalha com 

outras práticas, outras didáticas, dentro do que eu percebo que pode ser muito melhor, 

antes era uma coisa muito fechada, dentro de uma Pedagogia diretiva, em que o 

professor falava como o dono da verdade e o aluno ficava em silencio reconhecendo 

aquilo como uma grande verdade, que ainda hoje se vê, mas a gente trabalha com 

uma Pedagogia relacional, o professor ensina e aprende e o aluno aprende e ensina”. 

(p.2) 

Acordo 2: A Pedagogia tradicional é ruim mas se perpetua na Educação Básica.  

“A gente ainda vê essa escola tradicional se perpetuando, o mundo mudou e a escola 

ainda está ligada a hábitos e vícios, em Pedagogias tradicionais”. (p.2) 

Acordo 3: Os estudantes que chegam à graduação encontram práticas 

pedagógicas diferentes das que têm como referência. 

"Todos os alunos que estão chegando aqui têm aquela compreensão daquela prática 

antiga (...) e a gente trabalha hoje com a chamada metodologia triangular”. (p. 5) 
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Argumentos utilizados para sustentar a tese 2: 

Tipologia de argumento 1: Dissociação de noções.  

Tipologia de argumento 2: Este tipo de argumento funda a estrutura do real, por 

caso particular expresso por um exemplo. 

Tipologia de argumento 3: Este tipo de argumento funda a estrutura do real, por 

caso particular expresso por um modelo e anti-modelo. 

Quadro 7: Acordos e argumentos para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Figura 8: Esquema argumentativo para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 
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4.2.2 Evidências interpretativas 

 

A análise da tese 1 indica que para P2 o aluno da graduação em Pedagogia, precisa 

APRENDER DE FORMA INOVADORA, isso porque para ela, a formação do professor 

precisa estar adequada às novas exigências que o mundo impõe e porque percebe a relação 

entre o modo como seu aluno aprende e como isso repercute na Educação Básica.  P2 acredita 

que a Educação Básica precisa se adequar a um novo mundo.   

 

(P2) – A gente ainda vê essa escola tradicional se perpetuando, o mundo mudou e a 

escola ainda está ligada a hábitos e vícios, em Pedagogias tradicionais. 

(P2) – A gente está vivenciando o enigma da esfinge: decifra-me ou te devoro. 

(P2) – A escola deixou de ver o aluno como um ser cultural. 

(P2) – Sempre foquei o aluno, nesse sentido eu chamo meus alunos e falo: olha aqui 

gente, o mundo mudou, vocês estão aqui para aprender 50% conteúdo e 50% para 

aprender como ser um profissional. 

 

P2 deixa claro em sua fala que uma nova Pedagogia é necessária para esse novo mundo, 

e que seus alunos ainda estão presos à Pedagogia antiga, mas que precisam se deixar 

APRENDER DE FORMA INOVADORA. Para ela, isso é necessário para que os professores 

da Educação Básica compreendam seus alunos e assim exerçam melhor sua profissão. Para 

P2, a Pedagogia tradicional, que ainda é praticada na Educação Básica, não possibilita que os 

professores compreendam seus alunos, conforme fica claro nos seguintes trechos de sua fala,  

 

(P2) – Então esse professor vai trabalhar com uma criança que é uma usina de 

imaginação, ele já está longe disso há muito tempo. 

(P2) – Não conseguem imaginar e se transformar em um elefante, mas essa é a 

linguagem da criança, então como é que você trabalha com vivências artísticas se 

você não vivenciou. 

 

A argumentação de P2 sugere uma relação entre os acordos que propõe: se O aluno 

APRENDER DE FORMA INOVADORA, isso modifica sua prática na Educação Básica e 

entra em acordo com as exigências de um novo mundo, o professor da Educação Básica 

melhora a sua prática. 

A analise da tese 2 aponta para uma dissociação de noções muito utilizada na educação, 

ela confronta dois modelos de Pedagogia, uma PEDAGOGIA ANTIQUADA e uma NOVA 

PEDAGOGIA. Na visão de P2, ambas disputam espaço na Educação Básica, entretanto 

acredita que os professores devem abandonar essa PEDAGOGIA ANTIQUADA e aderir a 

essa NOVA PEDAGOGIA. Para ela, os elementos dessa NOVA PEDAGOGIA devem fazer 

parte da prática do professor da Educação Básica, esses elementos devem ser ensinados na 

formação de professores, conforme fica claro quando diz,  
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Antes se trabalhava de uma forma chata, formal, quadrada, hoje já se trabalha com 

outras práticas, outras didáticas, dentro do que eu percebo que pode ser muito 

melhor, antes era uma coisa muito fechada, dentro de uma Pedagogia diretiva, em 

que o professor falava como o dono da verdade e o aluno ficava em silencio 

reconhecendo aquilo como uma grande verdade, que ainda hoje se vê, mas a gente 

trabalha com uma Pedagogia relacional, o professor ensina e aprende e o aluno 

aprende e ensina. (P1)  

 

O termo NOVA PEDAGOGIA é entendido como portador das qualidades que faltam ao 

termo PEDAGOGIA ANTIQUADA. Nesse sentido, P2 identifica o elemento NOVA 

PEDAGOGIA como, outras práticas, outras didáticas, muito melhor e Pedagogia relacional. O 

elemento PEDAGOGIA ANTIQUADA é identificado como forma chata, formal, quadrada, 

coisa muito fechada, Pedagogia diretiva, professor dono da verdade, aluno em silêncio. 

A partir do slogan: professor ensina e aprende e aluno aprende e ensina, P2 sugere 

ENSINAR E APRENDER, como práticas do professor da Educação Básica, que são 

condizentes com o que define por NOVA PEDAGOGIA. Portanto é possível afirmar que para 

P1, ENSINAR E APRENDER são práticas desejáveis ao professor da Educação Básica, e que 

o elemento ENSINAR E APRENDER está alinhado a uma NOVA PEDAGOGIA, necessária 

ao profissional de um novo mundo. 

De acordo com a análise a cima, podemos inferir que ENSINAR E APRENDER 

objetiva as representações sociais das práticas do professor da Educação Básica. Essas 

objetivações ocorrem pela utilização de m slogan, os slogans condensam ideias e conceitos no 

lugar do preferível. Eles também incitam o auditório à adesão a uma determinada causa, por 

esse motivo ele não pode ser isolado do contexto que deriva. O termo ENSINAR E 

APRENDER, que é formado por duas palavras conectadas pela letra e, deriva de uma NOVA 

PEDAGOGIA que por sua vez deriva de APRENDER DE FORMA INOVADORA. O 

esquema abaixo apresenta as relações entre as teses da professora: 
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Figura 9: Esquema Ilustrativo 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A dissociação de noções apresentada aqui por P2, pode ser encontrada na literatura da 

área, Becker (2008, p.50) relaciona essas duas pedagogias, ressaltando suas características, 

mostrando que uma delas é entendida como superior a outra, para ele, o professor “não 

acredita no ensino em seu sentido convencional ou tradicional, pois não acredita que um 

conhecimento e uma condição prévia de conhecimento possa transitar, por força do ensino, da 

cabeça do professor para a cabeça do aluno”. Outros estudos vêm nessa mesma direção, 

apontando como a Pedagogia relacional tem sido valorizada por professores da Educação 

Básica (BECKER, 2012; ROCHA; 2013). Pelas qualidades inseridas no elemento, 

PEDAGOGIA NOVA, infere-se que o elemento que dele decorre, APRENDE E ENSINA 

aproxima-se dos indícios das representações sociais que buscamos. Essa relação vem sendo 

explorada na educação há algum tempo, conforme mostra a literatura (TAVARES, 2013; 

GADOTTI, 2007; GOMES, 2005; NETO, 1999; FRANTS, 2001). 
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4.3 Sujeito 3 (P3) 

 

P3 é formada pelo curso normal, tem bacharelado e licenciatura em matemática, 

bacharelado em computação, mestrado em educação matemática e doutorado em educação. É 

professora do curso de Pedagogia, tem 30 anos de experiência como professora da Educação 

Básica, foi professora no ensino médio e em pós-graduações stricto e lato sensu. Além do 

curso de Pedagogia, P3 é professora dos cursos de Administração, Direito e Matemática. Esta 

entrevista foi realizada em uma sala de aula na própria Universidade em que a professora 

trabalha, horas antes de entrar em sua sala de aula, durante toda a entrevista apenas o 

pesquisador e a professora entrevistada ficaram estavam na sala de aula. 

 

4.3.1 Aplicação MEA 

 

Três controvérsias surgiram na fala de P3, todas dão saliência à sua perspectiva a 

respeito das práticas do professor e da relação que essas práticas estabelecem com a formação 

de seus alunos. A primeira controvérsia que aparece na fala de P3 põe em evidência a 

importância da experiência prática na formação do professor. A tese sustentada é que na 

formação de um professor, a experiência prática é fundamental. Sua segunda controvérsia diz 

respeito à influência de seu trabalho sobre as futuras práticas de seus alunos. Isso desencadeia 

acordos na tentativa de sustentar a tese de que as suas próprias práticas influenciam as práticas 

do professor que está formando.  Uma terceira controvérsia ocorre em sua fala, e se refere à 

atenção que o professor dar aos seus alunos e, evidencia a tese de que o trabalho do professor 

é subsidiado pela atenção que dá aos alunos. 
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Tese 1 

Tese 1: A EXPERIÊNCIA PRÁTICA É FUNDAMENTAL NA FORMAÇÃO 

DE UM PROFESSOR. 

 

Acordo 1: Os alunos precisam ter mais prática no curso de Pedagogia. 

“Eu aumentaria a prática no curso acho que ela é insuficiente, isso eu to repetindo o 

discurso dos alunos, teve uma mudança no currículo, para ter uma coisa chamada 

residência pedagógica”. (p.5)  

Acordo 2: O aluno precisa observar a prática e relacioná-la ao que está 

estudando. 

“Se você está fazendo um curso de formação, você tem que minimamente observar 

outras práticas e de alguma forma aplicar aquilo que você está elaborando em uma 

prática e acho que é muito pouco”. (p.5) 

Acordo 3: O aluno só se torna um bom professor depois de muita experiência 

prática. 

“Eu acho que depois de uns anos de prática ele fica melhor preparado do que logo que 

ele começa, a gente tem aluno assim que sai e nunca viveu a experiência, porque 

substituir um professor num dia não é viver uma situação de regência, isso não faz 

muita diferença”. (p. 6) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese1: 

Tipologia de argumento 1: O Argumento fundado na estrutura do real por uma 

ligação de sucessão, expressa uma relação de causa e efeito. Assim a causa está 

relacionada à insuficiência da prática na formação, que tem como consequência, ou 

efeito, a necessidade de se ter mais prática no curso. O argumento ganha saliência 

quando P3 relaciona sua perspectiva a de seus alunos, o discurso citado dos alunos 

por ela conduz à percepção de que os próprios estudantes gostariam de ter um curso 

que ofereça mais prática. 

Tipologia de argumento 2: O segundo argumento também está fundado na estrutura 

do real e exerce uma ligação de sucessão entre a tese e o acordo, também por uma 

relação de causa e efeito. Nesse caso, por estar fazendo curso de formação, o efeito é 

a necessidade de observar outras práticas. O argumento sugere que o curso de 

formação tem como consequência a necessidade de se observar a prática a que se 

dedicará o aluno depois de formado.   
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Tipologia de argumento 3: Do mesmo modo que os anteriores, este argumento 

também é fundado na estrutura do real, por uma ligação de sucessão em uma relação 

de causa e efeito.Aqui a relação fica estabelecida pela causa, muita experiência 

prática, e por seu efeito, o aluno se tornar um bom professor. Mais uma vez, P3 

relaciona o fazer da profissão à vivência prática, para ela para ser um bom professor é 

preciso ter muita experiência prática, isso coloca a prática como fator necessário para 

o bom desempenho na profissão.  

Quadro 8: Acordos e argumentos para a tese 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 10: Esquema argumentativo para a tese 1 
Fonte: Elaboração Própria 
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Tese 2 

Tese 2: MINHAS PRÁTICAS INFLUENCIAM AS PRÁTICAS DO 

PROFESSOR QUE ESTOU FORMANDO 

 

Acordo 1: O professor é um exemplo para os alunos que forma. 

“Quem você é fica muito forte no aluno e, se você está formando professor, mais 

ainda”.  (p.11)  

Acordo 2: As práticas de um professor precisam ser coerentes com seu discurso. 

“Você é da forma que você acredita em termos de educação, senão você não estaria 

agindo daquela maneira, então é aquela coisa da incoerência do discurso e da ação, 

então se você tem um discurso que é coerente com sua ação”. (p.12) 

Acordo 3: Eu ensino com exemplos da minha própria prática. 

“Se o sujeito (professor da graduação) não tem a prática, para saber o que é uma 

primeira série, uma segunda, uma terceira, não tem competência para discutir isso 

com um sujeito que vai ser esse professor amanhã, eu tenho que ter vivido aquilo, 

para saber (...) Isso sai na prática, então, por exemplo, eu to dando aula eu converso 

com eles e conto coisas que aconteceram, da minha prática (...) eu penso que se ele 

vivenciar uma situação semelhante, pode ajudar ele a enxergar perspectivas 

diferenciadas”. (p. 12) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese 2: 

Tipologia de argumento 1: O Argumento funda o real por um caso particular, 

fundamentado por um modelo. Nesse caso, P3 compreende-se como um modelo para 

os alunos que forma, como uma referência para eles. Para ela isso se torna ainda mais 

saliente quando se está formando professores, por isso a ideia de modelo se torna 

mais ainda mais latente a ótica de P3, que faz perceber a relação compreendida entre 

sua prática e a futura prática de seu aluno, ambas se equalizarão em um futuro 

determinado, após a formação de seu aluno. Isso autoriza perceber a relevância que a 

professora percebe no modo como executa seu trabalho à medida que este serve como 

modelo ao trabalho de seus alunos.    

Tipologia de argumento 2: A noção de casa e efeito aqui inserida, sugere um 

argumento fundado na estrutura do real por uma ligação de sucessão. Para P3, o 

discurso coerente com a prática é a causa e a influência positiva é o efeito, dito de 

outro modo, as ações de um professor precisam ser coerentes com o que diz, em sua 
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perspectiva, o professor se mostra conforme suas crenças e educação. Sua ótica 

sugere que as palavras de um professor devem fazer referência às suas ações, nesse 

sentido, a prática adere ao discurso.  

Tipologia de argumento 3: Mais uma vez P3 utiliza seu caso particular para 

apresentar a ideia de modelo em sua fala e expõe um argumento que funda o real. Ao 

propor a própria prática como modelo, conduz à percepção de que acredita na 

importância de se ter vivencia prática para ensinar sobre a profissão docente. Sua 

experiência como professora do ensino básico aparece em sua prática de forma 

inevitável, para ela, os acontecimentos que vivenciou surgem como modelos em sua 

aula. P3 propõe sua prática como modelo porque entende que situações semelhantes 

que vivenciou podem ocorrer na prática de seus alunos.  

Quadro 9: Acordos e argumentos para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 11: Esquema argumentativo para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

 

Tese 3 

Tese 3: DAR ATENÇÃO AO ALUNO É UMA PRÁTICA QUE SUBSIDIA O 

TRABALHO PROFESSOR. 

 

Acordo 1: É preciso entender a melhor forma de ensiná-los (alunos de 

Pedagogia). 

“Eu entro na sala e vejo como o aluno que está sempre posicionado, aquele que está 

lá atrás, ou a mão dele está toda calejada e ele chegou atrasado, é sinal que ele tem 

alguma coisa que acompanha aquele sujeito, então eu posso ter uma conexão com ele 

de uma outra forma e, isso eu só vou conseguir se eu tiver atenta em quem é aquele 

sujeito que está ali.”.  (p.9)  

Acordo 2: As ações de um professor devem ocorrem a partir das percepções que 

tem sobre seus alunos. 

“Uma dica que dou para meus alunos que serão professores na Educação Básica é 

escute o seu aluno, em todos os sentidos e pense sobre isso (...) escutar para pensar e 

ver a partir daquilo o que você vai fazer”. (p.9) 

Acordo 3: Minhas práticas se adéquam aos sujeitos que tenho em sala de aula. 

“Eu brinco com eles assim, eu não consigo dar a mesma aula, pois não é a mesma 

turma, não é o mesmo sujeito que está na minha frente, é diferente”. (p. 10) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese 3: 

Tipologia de argumento 1: Esse argumento está fundado na estrutura do real por 

uma relação de meio para se obter um fim. Nesse sentido, o meio é a prática da 

atenção. Para P3, o professor precisa estar atento aos sinais que o aluno traz consigo 

e, a partir desses sinais o professor deve buscar uma forma de ensinar seu aluno. A 

atenção é, para P3, uma importante prática para o professor. 

Tipologia de argumento 2: Assim como o anterior, esse argumento está fundado na 

estrutura do real por uma ligação de sucessão e também se estabelece em uma relação 

de meio para se obter um fim. Onde o meio é escutar o aluno e o fim é a reflexão e a 

ação. Esse argumento permite perceber a ótica de P3 em relação à prática do 

professor da Educação Básica, para ela, essa prática deve ser fruto de uma percepção 

do professor sobre seus alunos, assim, a ação deve ocorrer após essa percepção. 

Tipologia de argumento 3: O argumento está fundado na estrutura do real por uma 

ligação de sucessão em uma relação de causa e efeito. O fato de não ser o mesmo 
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aluno é a causa de P3 não poder dar a mesma aula. Esse argumento permite a 

inferência que as suas práticas se adéquam aos seus alunos. O argumento pretende dar 

conta da ligação entre a tese e o acordo, para P3, na medida em que o professor está 

atento aos seus alunos, ele os conhece, assim orientam as suas práticas a partir dos 

alunos que têm. Ao fundar um argumento na estrutura do real, P3 busca a aderência 

do pesquisador à sua tese. 

Quadro 10: Acordos e argumentos para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 12: Esquema argumentativo para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

4.3.2 Evidências interpretativas 

 

A análise da tese 1 evidencia EXPERIÊNCIA PRÁTICA como elemento que deve 

compor a formação de um professor. O jogo argumentativo de P3salienta esse elemento como 

de fundamental importância para a formação de seu aluno da graduação em Pedagogia. Para 

P3, a prática que os alunos têm no curso não é suficiente para sua formação, ela acredita que 

seu aluno também precisa observar outras práticas e refletir sobre o que vê. A professora 

acredita que a EXPERIÊNCIA PRÁTICA é condição necessária para que seu aluno se torne 

um bom professor, para ela, essa experiência precisa ser de quantidade, pois a experiência 

esporádica, não é suficiente para que seu aluno aprenda a ser professor. 
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(P3) – Eu acho que ela é insuficiente, isso eu to repetindo o discurso dos alunos, 

teve uma mudança no currículo para ter uma coisa chamada residência 

pedagógica. 
(P3) – Se você está fazendo um curso de formação, você tem que minimamente 

observar outras práticas e de alguma forma aplicar aquilo que você está 

elaborando em uma prática e acho que é muito pouco. 
(P3) – Eu acho que depois de uns anos de prática ele fica melhor preparado do que 

logo que ele começa, a gente tem aluno assim que sai e nunca viveu a experiência, 

porque substituir um professor num dia não é viver uma situação de regência, isso 

não faz muita diferença. 

 
Lima, Fernandes e Gonçalves (2009) pesquisaram representações sociais a respeito do 

trabalho docente em alunos de Pedagogia e perceberam que alguns aspectos perpassam os 

discursos de seus sujeitos, encontraram entre outros, a importância da prática docente para o 

aluno. As autoras também perceberam que se faz importante o dimensionamento político 

dessa prática. Nessa direção, a fala de P3 evidencia importância da EXPERIÊNCIA 

PRÁTICA, e salienta a dificuldade que alguns alunos têm em fazer estágios, essa questão 

social é, para ela, motivo de preocupação, uma vez que seus alunos precisam estagiar, 

contudo a realidade lhe impõe uma grande dificuldade, pois se precisam estudar durante a 

noite por trabalharem durante o dia, então não podem estagiar diurnamente, e como estudam 

durante a noite, tampouco podem estagiar no turno da noite. A confrontação entre as 

necessidades da formação profissional e as necessidades da vida pessoal tem aparecido nas 

falas de outros sujeitos participantes, vide suas análises, P3 salienta que,  

 

Mas a gente tem que ser atrelado a uma questão social, quer dizer, o nosso aluno 

trabalha, então pra ele ter um estágio é um problema, se o curso é a noite o sujeito 

trabalha durante o dia, mas se você está fazendo um curso de formação você tem 

que minimamente observar outras práticas e de alguma forma aplicar aquilo que 

você está elaborando numa prática e acho que é muito pouco. (P3) 

 

Por esse motivo, prover a EXPERIÊNCIA PRÁTICA surge nas falas como um grande 

desafio na formação docente. Franco, Libâneo e Pimenta (2007) relembram a polarização em 

que essa questão se encontra, sua vocação basicamente prática confronta seu designo como 

teoria da ação educativa. Nesse sentido, o que parece dar sentido à fala da professora, é que o 

curso já desfruta de informação teórica em quantidade, faltando exatamente a EXPERIÊNCIA 

PRÁTICA.  

 

(P3) – No magistério não tem isso, ou você tem uma exploração, a pessoa paga 

duzentos reais para você ficar como auxiliar, que na verdade fica trocando fralda o 

tempo inteiro, então, não aprende nada e não consegue se colocar é a grande 

queixa que elas têm, quando conseguem alguma coisa ficam desse jeito. 

(P3) – Tem uma exploração dessa mão de obra, mas que não tem retorno para o 

aluno. 

(P3) – Como que eu vou fazer um estágio para uma formação enquanto pedagogo 

onde o que, é como aquele cara que trabalha num escritório de advocacia e só 



 

88 

 

 

carrega papel para o fórum, ele não vai aprender nada, se ele tiver um estágio 

desse tipo. 

 

Na percepção de P3, a exploração da mão de obra do estagiário ou do profissional 

recém formado pouco ajuda no processo de formação para esse profissional, em sua ótica, não 

há retorno para o aluno, ele não aprende o que precisa para exercer sua profissão, porque essa 

experiência não é de fato pedagógica. Portanto, vários problemas implicam que a formação 

propicie EXPERIÊNCIA PRÁTICA ao aluno, isso dá sentido ao acordo que P3 propõe em 

relação à necessidade de se ter muita experiência para ser um bom professor. Seu interesse 

reside em demonstrar que muitos fatores precisam ser levados em conta para que seus alunos 

tenham a EXPERIÊNCIA PRÁTICA pedagógica de que necessitam.  

 

(P3) – O discurso é assim, qualquer lugar que tenha aprendizagem você tem espaço 

para pedagogo, mas praticamente o que ele faz é se preparar para fazer concurso 

para prefeitura de Petrópolis, mas assim, isso é o que ele faz, não é o que eu desejo. 

 

Conforme aparece nas falas de outros professores, vide análises, os alunos saem com 

um bom conhecimento teórico, mas têm dificuldade de se inserirem em espaços educativos, 

por isso se preparam para concursos públicos, a professora fala que apesar dessa realidade, 

não é esse seu desejo e, esclarece como sua prática é orientada por sua percepção a respeito 

do futuro de seus alunos,  

 

(P3) – Você pode fazer com que o sujeito pense mais, por que eu acho que o 

objetivo maior meu com relação ao curso é fazer com que o sujeito pense, então se 

eu conseguir isso eu já.. entendeu? 

(P3) – Eu uso muito uma pergunta em vez de uma resposta, eu defendo um ponto de 

vista contrário mesmo que o meu seja parecido com o dele, só para ele ser obrigado 

a buscar uma argumentação pra fortalecer aquela opinião. 

(P3) – Se eu acredito que o sujeito vai produzir o conhecimento é ele que vai 

produzir, não eu.. o que é um pouco confuso, o aluno não deseja isso não, eles 

querem que eu dê o bolo e eu não dou. 

 

P3 não despreza o fato de que sua prática pode causar incompreensão por parte dos 

alunos, mas mesmo assim faz da forma como acredita ser o ideal para o aprendizado deles, 

para ela o mais importante é ensinar o sujeito a pensar. Sua prática alinha-se a procedimentos 

retóricos, como acredita que seus alunos terão dificuldade para se colocarem enquanto 

profissionais da educação, em suas aulas ela busca reforçar a argumentação de seus alunos, 

para que eles possam defender seu ponto de vista. Porque ela acredita que isso possa fazê-los 

ter mobilidade social, como descreve,  

 

(P3) – Acho que isso faz com que o sujeito tenha uma mobilidade social, quer dizer, 

possibilita ele ter mobilidade social, possibilita que ele se aproprie de fato do 

conhecimento e que ele seja dono da sua ferramenta, eu penso eu posso ler 

qualquer coisa e eu vou pensando melhor e entender também. 
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(P3) – Eu dou aula de matemática, eu resolvo de um jeito, mas meu jeito não é o 

melhor e não necessariamente precisa ser daquele jeito e ai, eu não faço as coisas 

nunca da mesma forma e aí aquele que quer copiar o modelo ele não consegue 

porque não tem. 

 

A análise tese 2, permite perceber o elemento EXEMPLO DE PRÁTICA como 

orientador do trabalho de P3 na graduação em Pedagogia, como acredita que a 

EXPERIÊNCIA PRÁTICA é um ponto fraco na formação de seus alunos e, que tal elemento 

é fundamental para que se formem professores, P3 acredita que para ensinar a ser professor, o 

docente da graduação de Pedagogia precisa ter vivência prática como professor da Educação 

Básica, ela utiliza a própria vivência como material didático,  

 

(P3) – Se o sujeito não tem a prática, para saber o que é uma primeira série, uma 

segunda, uma terceira, não tem competência para discutir isso com um sujeito que 

vai ser esse professor amanhã, eu tenho que ter vivido aquilo, para saber. 

(P3) – Isso sai na prática, então, por exemplo, eu to dando aula eu converso com 

eles e conto coisas que aconteceram, da minha prática. 

(P3) – Eu penso que se ele vivenciar uma situação semelhante pode ajudar ele a 

enxergar perspectivas diferenciadas. 

 

Conforme aparece em sua fala, ela utiliza o seu EXEMPLO DE PRÁTICA porque 

acredita que seus alunos possam utilizá-los como conhecimento em sua futura prática, assim 

P3 vê uma relação direta entre o que faz e o que será feito por seu aluno, futuro professor da 

Educação Básica.  P3 se percebe como referência para seus alunos, o que para ela fica ainda 

mais evidente caso se esteja formando professor. 

 

(P3) – Eu mantenho relação com meus alunos, muitos até hoje e, é mais do que você 

fala, quem você é fica muito forte no aluno e, se você está formando professor, mais 

ainda.  

 

No fluxo argumentativo de P3, é possível perceber que o termo EXEMPLO DE 

PRÁTICA atravessa a própria vocação imediata e não escapa ao designo de teoria. Ganha 

espaço na prática da professora, porque ela percebe que isso contribui com a formação de seus 

alunos e entende como suas ações e discurso influenciam as futuras práticas de seus alunos. 

A tese 3 propõe o termo DAR ATENÇÃO como uma prática do professor da Educação 

Básica. Para P3, isso é preciso para que o professor consiga entender os sinais que estão 

presentes em seus alunos e, a partir disso, orientar seu trabalho. 

 

(P3) – Eu entro na sala e vejo como o aluno que está sempre posicionado, aquele 

que está lá atrás, ou a mão dele está toda calejada e ele chegou atrasado, é sinal 

que ele tem alguma coisa que acompanha aquele sujeito, então eu posso ter uma 

conexão com ele de uma outra forma e, isso eu só vou conseguir se eu tiver atenta 

em quem é aquele sujeito que está ali. 
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P3 entende que o professor pode encontrar uma melhor forma de se relacionar como 

seus alunos se estiver atento a eles, assim, DAR ATENÇÃO subsidia a ação do professor, 

essa ação deve ser baseada no que o professor percebe em seu aluno. 

 

(P3) – Uma dica que dou para meus alunos que serão professores na educação 

básica é escute o seu aluno, em todos os sentidos e pense sobre isso (...) escutar 

para pensar e ver a partir daquilo o que você vai fazer.  

 

A professora acredita ser importante que os professores da Educação Básica escutem 

seus alunos em todos os sentidos, dito de outro modo, isso significa estarem atentos aos 

alunos, DAR ATENÇÃO, posteriormente ela sugere reflexão seguida de ação. Portanto, 

reflexão e ação surgem de ação inicial, a prática de DAR ATENCÃO, esse elemento é para 

ela, uma primeira ação que deve ser seguida de reflexão e uma nova ação.  

A importância de DAR ATENÇÃO deriva das diferenças que diz encontrar em seus 

alunos, sendo pessoas diferentes suas práticas também precisam ser diferentes. Suas próprias 

práticas devem estar adequadas aos sujeitos que tem em sala de aula. “(P3) – Eu brinco com 

eles assim, eu não consigo dar a mesma aula, pois não é a mesma turma, não é o mesmo 

sujeito que está na minha frente, é diferente”. 

P3 compreende suas práticas como EXEMPLO DE PRÁTICA para seus alunos, assim, 

o modo como faz implica o modo como farão seus alunos, isso sugere quedando atenção para 

eles, está ensinando como deve ser feito, como ser um bom professor. 

As teses de P3 podem ser relacionadas em um esquema que apresenta sua estratégia 

argumentativa, nele, fica saliente como seus argumentos operam os construtos por ela 

elaborados. Eles dizem respeito a um conjunto de elementos que servem de guia para sua ação 

profissional. Assim, a tese 1, A EXPERIÊNCIA PRÁTICA É FUNDAMENTAL NA 

FORMAÇÃO DE UM PROFESSOR, tem como elemento central, EXPERIENCIA 

PRÁTICA, que para a professora não é suficiente para formar professores; EXEMPLO DE 

PRÁTICA é o elemento central na tese 2, A PRÁTICA DO PROFESSOR DE PEDAGOGIA 

É UM EXEMPLO DE PRÁTICA PARA OS ALUNOS QUE FORMA e; o termo central da 

tese 3, DAR ATENÇÃO AO ALUNO É UMA PRÁTICA QUE SUBSIDIA O TRABALHO 

PROFESSOR é DAR ATENÇÃO.Tais elementos centrais podem ser esquematizados da 

seguinte forma: 
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Figura 13: Esquema Ilustrativo 3 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Por esse esquema fica possível compreender como P3 articula sua argumentação para 

sustentar suas teses. Seu fluxo argumentativo conduz à sua tese principal que é DAR 

ATENÇÃO AO ALUNO É UMA PRÁTICA QUE SUBSIDIA O TRABALHO 

PROFESSOR e permite inferir o sentido de “DAR ATENCÃO” como elemento centra das 

representações sociais da prática do professor da Educação Básica. O elemento por si, é 

encontrado em diversas pesquisas como importantes à prática docente (LIMA, 2011; LEITE 

2009; FERRETTI, 1995; FREIRE, 1979). 

A ideia de ação-reflexão-ação está implícita na fala de P3 “escutar para pensar e ver a 

partir daquilo o que você vai fazer”, portanto objetiva “DAR ATENCÃO” na ideia de 

professor reflexivo, slogan muito difundido na área da educação.  Essa temática é alimentada 

por obras como a de (CHAPANI, 2003). 
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4.4 Sujeito 4 (P4) 

 

P4 é formada em letras, português/ inglês, literaturas, posteriormente cursou Pedagogia, 

tem pós-graduação nível especialização em gestão pela qualidade e, mestrado em Gestão de 

Sistema na área de Engenharia de Produção. Trabalha como professora na Educação Básica e 

no ensino médio há 26 anos e, nesse mesmo período também trabalhou como diretora e 

coordenadora escolar. Há alguns anos também é docente na graduação em Pedagogia. A 

entrevista foi realizada em uma sala de reuniões na própria Universidade em que a professora 

trabalha, horas antes de entrar em sua sala de aula, durante toda a entrevista apenas o 

pesquisador e a professora entrevistada ficaram estavam na sala. 

 

4.4.1 Aplicação MEA 

 

Em sua fala, a primeira controvérsia que aparece diz respeito à prática do professor da 

Educação Básica. Ela sustenta a tese de que a atenção é uma importante prática do professor 

da Educação Básica. Sua segunda controvérsia diz respeito à própria prática e, sustenta a tese 

de que seus alunos aprendem a ser professores com exemplos da sua própria prática. 

 

Tese1 

Tese 1: DAR ATENÇÃO AO ALUNO É UMA PRÁTICA IMPORTANTE DO 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

 

Acordo 1: Para conseguir trabalhar na Educação Básica é preciso estar atento 

ao aluno em detalhes que são difíceis de perceber. 

“Uma dica para meus alunos que vão trabalhar como professores na Educação Básica 

é ouvir o inaudível (...) a pessoa já vai trabalhar com o outro, tem todo um cabedal de 

informação, tem todo um currículo para seguir, tem uma série de questões para fazer, 

mas se ele não puder ouvir o outro de fato naquilo que é quase inaudível mesmo, ele 

não vai conseguir fazer o que ele foi talhado a fazer”.  (p.17)  

Acordo 2: O professor precisar dar atenção ao todo do seu aluno para que possa 

entende-lo.   

“É necessário que ele (professor da Educação Básica) tenha essa preocupação de 

ouvir e aí nisso de ouvir não e só a audição é o todo daquela criança (...) porque hoje 
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a gente tem uma galerinha muito diferente, e essa galera precisa ser entendida nessa 

nesse contexto moderno que a gente vive”. (p.17) 

Acordo 3: Para o professor fazer seu papel bem feito ele precisa eliminar as 

barreiras entre ele e seu aluno. 

“Ai não ouve esse inaudível e aí ele fica com essa barreira entre o que ele quer falar e 

o que o outro quer realmente ouvir, se eu presto atenção de forma a entender essa 

criatura a entender o que ele quer e aproveitar o que ele traz, eu consigo fazer o meu 

papel de professor bem feito”. (p. 18) 

Acordo 4: Se o professor [da escola básica] não vê o contexto inteiro da 

criança,ele não entende o que a criança diz. 

“A criança ele diz muito com os gestos, com a forma de sentar, com a forma de olhar, 

enfim ele diz muito e às vezes numa turma o professor não consegue ver esses 

detalhes, porque não viu tudo, não viu o contexto inteiro”. (p.18) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese1: 

Tipologia de argumento 1: O argumento utilizado está fundado na estrutura do real 

e ocorre em uma relação de causa (ouvir o inaudível) e efeito (um bom trabalho). 

Nesse argumento fica clara a relação de sucessão que a professora propõe entre os 

fatos, para ela, apesar de todo trabalho que o professor da Educação Básica precisa 

dar conta, ele também precisa dar atenção ao seu aluno, ao ponto de ouvir o que não 

pode ser ouvido.   

Tipologia de argumento 2: Esse argumento está fundado na estrutura do real por 

uma ligação de sucessão em uma relação de meio (dar atenção ao todo) para se obter 

um fim (entender o aluno). Para a professora, ouvir não se resume apenas à audição, 

mas a um “todo do aluno”, isso é necessário para que o professor entenda plenamente 

seu aluno, em sua visão, os alunos da Educação Básica estão um contexto complexo 

que precisa ser compreendido pelo professor, mas para isso é necessário que ele de 

atenção ao seu aluno. 

Tipologia de argumento 3: Este argumento também está fundado na estrutura do 

real por uma ligação de sucessão entre fatos. O argumento é sustentado por uma 

ligação de causa e efeito, onde a causa (dar atenção ao aluno) desenvolve um efeito 

(rompe as barreiras). Importante assinalar o uso da metáfora da barreira. Barreiras 

impedem o movimento, eliminá-las significa aproximar do aluno. 

Tipologia de argumento 4: Argumento que também é fundado na estrutura do real 
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por uma ligação de sucessão entre os fatos em uma relação de causa e efeito. Aqui a 

causa (não ver os detalhes) gera um efeito (não compreende a criança). Para a 

professora a criança diz muito com os gestos e o professor precisa estar atento a esses 

detalhes. 

Quadro 11: Acordos e argumentos para a tese 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 14: Esquema argumentativo para a tese 1 
Fonte: Elaboração Própria 
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Tese2 

Tese2: MEUS ALUNOS APRENDEM A SER PROFESSORES COM 

EXEMPLOS DA MINHA PRÁTICA.  

 

Acordo 1: Eu trabalhei na Educação Básica, então eu ensino com exemplos da 

minha própria prática. 

“Então eu já conheço, é obvio que as crianças vão mudando, o mundo está mudando, 

a sociedade está mudando, mas eu já conheço, então é fácil de ensinar, você tem 

historias de uma bagagem, de quem você, com exemplos da sua própria trajetória, 

você consegue ensinar, sai da teoria e entra para a prática”. (p.18) 

Acordo 2: Se meus alunos entenderem de como eu faço e fizerem como eu faço, 

eles aprenderão a ensinar. 

“Acho que fica muito isso, eu não vou conseguir ensinar a todos a ouvir o inaudível, 

mas se as pessoas entenderem como eu faço, e como eu as escuto, como às interpreto 

(...) se eu puder fazer com que eles entendam como eu trabalho e a forma como eu 

faço e gostarem daquilo que eu faço e tentarem não me copiar, mas tentarem dar 

atenção ao outro como dou já está bom, porque a Pedagogia é isso, ensinar é isso”. 

(p.19) 

Acordo 3: Tento ser um espelho para meus alunos, como tento me assemelhar 

aos bons professores que tive. 

“O que nós podemos fazer muito aqui é tentar ser um espelho, porque eu me lembro 

dos professores que eu gostei e, que eu tento mais ou menos não copiar, mas me 

assemelhar, enfim, o que ele fazia bacana” (p.19) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese2: 

Tipologia de argumento 1: A professora estabelece um argumento quase-lógico, por 

uma relação de implicação. Para ela sua prática é fruto de sua experiência e isso flui 

de um para o outro inevitavelmente.   

Tipologia de argumento 2: A professora expõe um argumento quase-lógico, 

expresso por uma relação de implicação entre a compreensão de sua prática pelos 

alunos e o aprendizado deles. P4 vê uma ligação lógica entre a forma como faz e a 

forma como farão seus alunos.   

Tipologia de argumento 3: Argumento quase lógico, aqui, P4 busca estabelecer uma 

identidade entre a prática de seu professor, a sua própria prática e a futura prática de 
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seus alunos, ela tenta sustentar seu argumento por meio de transitividade de práticas. 

Importante ressaltar o uso da metáfora do espelho, já que ela condensa o significado 

desta aproximação. A metáfora confere mais força ao argumento ao mesmo tempo em 

que esclarece sentidos de sua fala: o aluno deve observar o que é feito e fazer igual, a 

imagem no espelho é igual ao objeto. 

Quadro 12: Acordos e argumentos para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 15: Esquema argumentativo para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.4.2 Evidências interpretativas  

 

A análise da tese 1indica que argumentação circula entorno do termo DAR ATENÇÃO 

sendo ele uma prática do professor da Educação Básica. Para ela, o professor da Educação 

Básica deve DAR ATENÇÃO ao aluno, pois isso é uma prática importante do trabalho desse 

profissional. Para a professora, existem detalhes que são difíceis de perceber, por isso o 

professor deve estar atento, porque assim vai conseguir fazer o trabalho ao qual foi destinado.  

 

Uma dica para meus alunos que vão trabalhar como professores na educação 

básica é ouvir o inaudível (...) a pessoa já vai trabalhar com o outro, tem todo um 

cabedal de informação, tem todo um currículo para seguir, tem uma série de 

questões para fazer, mas se ele não puder ouvir o outro de fato naquilo que é quase 

inaudível mesmo, ele não vai conseguir fazer o que ele foi talhado a fazer (P4) 

 

P4 entende que existem diversas tarefas que também compõem as práticas do professor 

da Educação Básica, mas para ela, “ouvir o inaudível” é uma prática primordial desse 
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professor, em seu processo argumentativo, P4 permite a leitura de “ouvir o inaudível” no 

sentido de DAR ATENÇÃO. Pelo modo como aparece no fluxo argumentativo de P4, esse 

elemento operacionaliza todas as práticas do professor da Educação Básica.  

 

(P4) - Tem uma série de questões para fazer, mas se ele não puder ouvir o outro de 

fato naquilo que é quase inaudível mesmo, ele não vai conseguir fazer o que ele foi 

talhado a fazer. 

 

O slogan “ouvir o inaudível” pretende dar conta da não da percepção geral da criança 

pelo professor, por isso DAR ATENÇÃO, é o elemento que melhor condensa a ideia proposta 

por essa noção. P4 deixa claro que quando se refere a ouvir, não quer se referir apenas à 

audição, mas sim uma compreensão que ultrapasse os limites da cognição. “(P4) - É 

necessário que ele (professor da Educação Básica) tenha essa preocupação de ouvir e aí nisso 

de ouvir não e só a audição é o todo daquela criança”. 

P4 recorre à metáfora de “barreira”, para sugerir a noção de “não comunicação” entre o 

professor e seu aluno e que, para ela, é uma consequência da falta de atenção por parte do 

professor.Induz assim, a ideia de que o professor é responsável pelo aprendizado de seu aluno 

na Educação Básica, pois é o próprio professor que deve eliminar essa “barreira” e isso deve 

ser feito por meio da importante prática de DAR ATENÇÃO. “(P4) –Ai não ouve esse 

inaudível e aí ele fica com essa barreira entre o que ele quer falar e o que o outro quer 

realmente ouvir”.  

Em sua fala, P4 sugere que o aluno traz algo consigo e, que isso deve aproveitado pelo 

professor, para ela, aproveitar o que o aluno traz é importante para que o professor desenvolva 

o seu trabalho, mas DAR ATENÇÃO é necessário para que o professor entenda seu aluno e 

assim possa desenvolver sua prática corretamente. 

 

(P4) – Se eu presto atenção de forma a entender essa criatura a entender o que ele 

quer e aproveitar o que ele traz, eu consigo fazer o meu papel de professor bem 

feito. 

 

O interesse de P4 reside em sustentar o acordo de que a criança não diz apenas com 

palavras, mas se comunica com gestos e outros sinais, que somente um professor atento 

consegue perceber. Para ela a atenção deve ser dada ao contexto inteiro, o professor precisa 

ver o todo de seu aluno. 

 

(P4) - A criança ele diz muito com os gestos, com a forma de sentar, com a forma de 

olhar, enfim ele diz muito e às vezes numa turma o professor não consegue ver esses 

detalhes, porque não viu tudo, não viu o contexto inteiro. 
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O elemento DAR ATENÇÃO, introduzido pelo slogan “ouvir o inaudível” e por “ver 

esses detalhes”, “viu o contexto inteiro”, “presto atenção” e “como eu às escuto”, aparece na 

argumentação de P4 seguido de “como às interpreto”, “entender o aluno” e “de forma a 

entender” e, posteriormente de “fazer seu papel”, “fazer o que foi talhado a fazer”, esses 

elementos produzem o sentido de ação-reflexão-ação e de “professor reflexivo”, slogan muito 

difundido na educação.  

A análise da tese 2sugere EXEMPLOS DA MINHA PRÁTICA como o elemento que 

orienta as práticas profissionais de P4. Seus exemplos são utilizados em suas aulas para 

ensinar a profissão docente aos alunos que forma. Ela diz que algumas aconteceram na sua 

prática como professora da Educação Básica, afirma que sua experiência facilita o trabalho de 

ensinar a ser professor. Cita “exemplos da própria trajetória” e “histórias de uma bagagem”, 

como facilitadores de sua prática. Por esse motivo, suas aulas saem da teoria para a prática. 

 

(P4) - Então eu já conheço, é obvio que as crianças vão mudando, o mundo está 

mudando, a sociedade está mudando, mas eu já conheço, então é fácil de ensinar, 

você tem historias de uma bagagem, de quem você, com exemplos da sua própria 

trajetória, você consegue ensinar, sai da teoria e entra para a prática. 

 

Ensinar a todos a DAR ATENÇÃO, para P4 não é uma tarefa fácil de ser cumprida, mas 

acredita que por meio do elemento EXEMPLOS DA MINHA PRÁTICA conseguirá fazer o 

que precisa. Ela entende que se seus alunos perceberem a forma como ela faz e fizerem da 

forma como faz conseguirão ser bons professores. Para ela, isso é ensinar, utiliza os exemplos 

de sua historia profissional bem como sua prática diária pragmaticamente para a ação docente. 

 

(P4) - Acho que fica muito isso, eu não vou conseguir ensinar a todos a ouvir o 

inaudível, mas se as pessoas entenderem como eu faço, e como eu as escuto, como 

às interpreto (...) se eu puder fazer com que eles entendam como eu trabalho e a 

forma como eu faço e gostarem daquilo que eu faço e tentarem não me copiar, mas 

tentarem dar atenção ao outro como dou já está bom, porque a Pedagogia é isso, 

ensinar é isso. 

 

Na ótica de P4 o professor de Pedagogia deve utilizar a própria prática como material 

didático. Para que seus alunos entendam o que devem fazer em sua futura prática profissional, 

a professora acredita ensinar sendo ela própria um modelo. Para ela, a Pedagogia é ensinar 

pelos próprios exemplos. 

 

(P4) – O que nós podemos fazer muito aqui é tentar ser um espelho, porque eu me 

lembro dos professores que eu gostei e, que eu tento mais ou menos não copiar, mas 

me assemelhar, enfim, o que ele fazia bacana. 

 

Nesse sentido, o elemento EXEMPLOS DA MINHA PRÁTICA permite compreender 

que existe uma relação quase-lógica de transitividade entre práticas docentes, ela aprendeu a 
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ser professora observando seus mestres e, da mesma forma, acredita que seus alunos 

aprenderão se compreenderem com ela exerce sua profissão. P4 recorre à metáfora de espelho 

para sintetizar o que faz para ensinar. Ao tentar ser um espelho, assume a responsabilidade de 

exercer corretamente a sua prática, pois seus alunos aprenderão com isso. Para ela um 

professor ruim também ensina pelo exemplo, mas como exemplo do que não deve ser feito. 

Assim, o elemento EXEMPLOS DA MINHA PRÁTICA, serve como referência para a boa 

prática ou para uma prática ruim. Isso fica claro quando P4 cita, 

 

(P4) – Eu já esqueci aqueles (professores) que eu não, não me fizeram..como é que 

não foram bons professores, passaram por mim e eu não aprendi nada com eles a 

não ser a forma de não agir, como não agir, como não ser professor. 

 

As teses de P4 podem ser relacionadas em um esquema que apresenta sua estratégia 

argumentativa, nele, fica saliente como seus argumentos operam os construtos por ela 

elaborados. Eles dizem respeito a um conjunto de elementos que servem de guia para sua 

prática profissional. Assim, a tese 1, DAR ATENÇÃO AO ALUNO É UMA PRÁTICA 

IMPORTANTE DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, tem como elemento central, 

DAR ATENÇÃO, que para a professora é uma prática fundamental no trabalho docente da 

Educação Básica; EXEMPLOS DA MINHA PRÁTICA é o elemento central na tese 2, 

MEUS ALUNOS APRENDEM A SER PROFESSORES COM EXEMPLOS DA MINHA 

PRÁTICA. Tais elementos centrais podem ser esquematizados da seguinte forma: 

 

 

Figura 16: Esquema Ilustrativo 4 

Fonte: Elaboração Própria 
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Por esse esquema fica possível compreender como P4 articula sua argumentação para 

sustentar suas teses. Seu fluxo argumentativo conduz à sua tese principal que é DAR 

ATENÇÃO AO ALUNO É UMA PRÁTICA IMPORTANTE DO PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA e permite inferir o sentido de “DAR ATENCÃO”. A imagem 

evocada é a de um espelho, a prática deve ser igual à dela, imagem que objetiva as 

representações dessa professora de Pedagogia acerca das práticas profissionais do professor 

da Educação Básica. Essa representação orienta o trabalho de P4, seus elementos relacionados 

a “EXEMPLOS DA MINHA PRÁTICA” e “DAR ATENÇÃO”, elementos de sua prática 

diária.  

 

4.5 Sujeito 5 (P5) 

 

P5 tem licenciatura e bacharelado em biologia, duas especializações, uma em biologia 

molecular e outra em genética, também tem mestrado em biologia, é professor das graduações 

em Pedagogia Biologia, sua única experiência na Educação Básica foi durante os três 

semestres de estágio em sua formação inicial. Esta entrevista foi realizada em uma sala de 

reuniões na própria Universidade em que o professor trabalha, horas antes de entrar em sua 

sala de aula, durante toda a entrevista apenas o pesquisador e o professor entrevistado ficaram 

estavam na sala de aula. 

 

4.5.1 Aplicação MEA 

 

Três controvérsias surgiram na fala de P5, todas dão saliência à sua perspectiva a 

respeito das práticas profissionais do professor da Educação Básica. A primeira controvérsia 

que aparece na fala de P5põe em evidencia a importância da experiência prática para a 

aprendizagem dos alunos. A tese sustentada é que na Educação Básica o professor deve 

proporcionar experiências práticas para que seus alunos aprendam. Sua segunda controvérsia 

diz respeito à falta de preparação do professor da Educação Básica. Isso desencadeia acordos 

na tentativa de sustentar a tese de que o professor não está preparado para trabalhar com todas 

as disciplinas.  Uma terceira controvérsia ocorre em sua fala, e refere-se responsabilidade que 

o professor tem ao ensinar seus alunos e, evidencia a tese de que as práticas profissionais do 

professor da Educação Básica exigem muita responsabilidade. 
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Tese1 

Tese1: O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINA AO 

PROPORCIONAREXPERIÊNCIAS PRÁTICAS AOS ALUNOS. 

 

Acordo 1: A criança tem que viver experiências práticas. 

“No ensino em ciências, por exemplo, na parte biológica, ver o que está acontecendo 

é muito importante, é diferente, por exemplo, o professor explicar para uma criança 

que uma semente germina e vira uma flor, dele falar para a criança pegar uma 

semente e colocar na terra e ver virar uma flor, então viver a experiência, faz toda a 

diferença para aprender, então isso é fundamental para o professor”. (p.6) 

Acordo 2: É natural da espécie humana aprender com o que está vendo.  

“Apresentar o conteúdo teórico de um jeito claro, mas associar isso a uma 

experimentação para ser mais visual, que assimila muito mais, isso é bem natural da 

nossa espécie, a gente consegue aprender muito mais quando a gente está vendo a 

coisa, do que quando a gente está lendo ou acompanhando o conteúdo teórico, você 

tem uma percepção diferente quando você acompanha de fato as coisas acontecendo”. 

(p. 7) 

Acordo 3: A criança aprende ao ver as coisas acontecendo na prática. 

“Para a criança todos os conteúdos são mais ou menos a mesma coisa, eles ainda não 

optaram, não gostam mais ou menos de alguma coisa ainda, então é mais fácil, só que 

as experiências fazem toda a diferença, então levar os alunos para uma aula prática, 

mostrar coisas acontecendo, sair para campo, isso funciona.” (p.7) 

Tipologia de argumento 1: Este argumento que funda o real foi fundamentado por 

caso particular, em que o professor elabora uma ilustração para explicar como a 

criança pode aprender. A ilustração foi utilizada para dar força ao seu argumento, 

assim P5 presente conectar o acordo à tese.   

Tipologia de argumento dois: Este argumento quase-lógico, que se impõe por um 

por um silogismo, a primeira premissa que P5 coloca é que a aprendizagem pelo 

visual é natural à espécie humana, a segunda é implícita, sendo o aluno da espécie 

humana, portanto o professor busca a sugere logicamente a conclusão que o aluno 

aprende de forma visual. 

Tipologia de argumento três: P5 engendra aqui um argumento quase-lógico, 

estabelecido por uma ligação de implicação. Se acriança ainda não tem preferência 
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quanto a conteúdos didáticos, então é possível fazê-la gostar de qualquer coisa, basta 

proporcionar experiências práticas para ela. 

 Quadro 13: Acordos e argumentos para a tese 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 17: Esquema argumentativo para a tese 1 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Tese2 

Tese 2: O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA NÃO ESTÁ PREPARADO 

PARA ENSINAR TODAS AS DISCIPLINAS.  

 

Acordo 1: O professor da Educação Básica quando não se sente a vontade com 

algum conteúdo, ele suprime algumas informações ou pula o conteúdo.  

“Em relação à Educação Básica, a gente discute muito sobre o preparo do professor, 

normalmente o professor pula o conteúdo que ele não se sente a vontade de falar, 

então ele suprime algumas informações, se eu tenho um professor que gosta mais de 

matemática, ele vai dar mais ênfase à matemática e vai deixar ciências ou português 

de lado”. (p.3) 

Acordo 2: Os conteúdos das disciplinas devem ser ensinados de forma integrada. 

“As disciplinas não devem andar sozinhas, nada anda isolado, todas as disciplinas 

caminham ao mesmo tempo, você não vai ter coisas independentes como a gente 

sistematizou, a gente não fala de matemática sem saber português, porque como é que 
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você vai escrever um problema se não tem o português? Tudo esta 100% interligado, 

então a gente separa para tentar fazer as coisas ficarem mais fáceis, mas não 

necessariamente ficam mais fáceis”. (p. 3) 

Acordo 3: A falta de preparo do professor é falha no modelo de ensino do país.  

“Em Educação Básica a você está falando de um professor que vai permear todas as 

matérias, então isso é ruim, porque o professor não consegue ser preparado de fato 

para todas as matérias, não considero isso uma falha no currículo, mas no modelo de 

ensino no país como um todo” (p.4) 

Tipologia de argumento 1: Este argumento que funda o real foi fundamentado por 

caso particular, em que o professor elabora uma ilustração para explicar como 

professor abandona conteúdos e disciplinas com os quais não se sente a vontade. A 

ilustração foi utilizada para dar força ao seu argumento, assim P5 presente conectar o 

acordo 1 à tese.   

Tipologia de argumento 2: Argumento quase-lógico, que se impõe por uma 

identidade total, onde o professor busca mostrar uma incompatibilidade entre  que é 

feito e a forma com é na realidade. 

Tipologia de argumento 3: Argumento fundado na estrutura do real, por uma 

ligação de sucessão, causa e efeito. Aqui a causa é a falha no modelo de ensino no 

país e efeito é que o professor não preparado vai ensinar todas as disciplinas. 

Quadro 14: Acordos e argumentos para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 

 

 

Figura 18: Esquema argumentativo para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tese3 

Tese3: A PRÁTICA DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA EXIGE 

RESPONSABILIDADE. 

 

Acordo 1: Para ser professor da Educação Básica é preciso ter compromisso 

com o fazer bem feito. 

“Eu falo com todos os meus alunos, se você quer ser professor, seja o melhor 

professor, fazer bem feito é importante, e quando se fala em educação, se você fizer 

mal feito você cria um caos na vida de várias pessoas”. (p.3) 

Acordo 2:O trabalho do professor da Educação Básica informa a criança e sua 

família. 

“Eles têm que entender como eles podem mudar a vida das pessoas, se as crianças 

entenderem que eles não podem fazer aquilo porque é errado, a questão do lixo que 

vai trazer vários vetores de doença, se você convence ele a mudar o tratamento do 

lixo, você melhora a qualidade de vida, não só daquela criança, mas daquela família e 

começa a se estender para a comunidade, tento mostrar o impacto que isso vai ter na 

vida das pessoas”. (p. 3) 

Acordo 3: Se o professor da Educação Básica não ensinar seus alunos isso trará 
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consequências drásticas para o aluno.  

“Fazer o que precisa ser feito, ensinar o conteúdo de forma plena, de forma que o 

aluno consiga entender e aproveitar aquilo, se você achar que vai fazer mais ou 

menos, não faça, isso pode ter conseqüências muito drásticas, para o professor 

naquele momento isso pode não ter muito impacto, mas para aquele indivíduo que 

está recebendo a informação errada ou de qualquer maneira, isso pode ter um impacto 

lá na frente, algumas menos outras com impactos bem maiores” (p.4) 

Tipologia de argumento 1: P5, nesse argumento fundado na estrutura do real, 

engendra uma ligação de sucessão entre fatos, onde a causa é fazer mal feito e o 

efeito é criar um caos. Assim P5 entende a grande responsabilidade que tem esse 

professor ao estabelecer suas práticas profissionais.  

Tipologia de argumento 2: Este argumento que funda o real foi fundamentado por 

caso particular, em que o professor elabora uma ilustração para explicar como as 

práticas profissionais do professor da Educação Básica podem influenciar na vida de 

seus alunos. Por essa ilustração P5 busca sustentar seu argumento. 

Tipologia de argumento 3: Argumento fundado na estrutura do real, por uma 

ligação de sucessão, e expressa a ideia de causa e efeito. A causa é o trabalho feito 

mais ou menos pelo professor e o efeito são conseqüências drásticas no futuro do 

aluno. 

Quadro 15: Acordos e argumentos para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 19: Esquema argumentativo para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.5.2 Evidências interpretativas 

 

A análise da tese 1evidencia o elemento PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS 

PRÁTICAS AOS ALUNOS como aquele que sintetiza o sentido de do que P5 acredita ser a 

prática do professor da Educação Básica dos anos iniciais. Para ele, esse elemento é uma 

forma que o professor encontra para ensinar a seus alunos.  

 

No ensino em ciências, por exemplo, na parte biológica, ver o que está acontecendo 

é muito importante, é diferente, por exemplo, o professor explicar para uma criança 

que uma semente germina e vira uma flor, dele falar para a criança pegar uma 

semente e colocar na terra e ver virar uma flor, então viver a experiência, faz toda a 

diferença para aprender, então isso é fundamental para o professor. (P5) 

 

A ilustração proposta por P5 insere a noção de PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS 

PRÁTICAS AOS ALUNOS no conjunto de práticas profissionais por ele atribuídas ao 

professor da Educação Básica. Em seu exemplo, fica clara a ideia de que quando possível, o 

professor deve propiciar a experiência em vez de somente explicar conteúdo. Sua perspectiva 

é de que tal prática profissional é de fundamental importância para o professor, porque para 

faz toda a diferença para aprender. Isso permite perceber a intenção de que o compromisso do 

professor com o “aprender” dos alunos é fundamental. 

 

Apresentar o conteúdo teórico de um jeito claro, mas associar isso a uma 

experimentação para ser mais visual, que assimila muito mais, isso é bem natural 

da nossa espécie, a gente consegue aprender muito mais quando a gente está vendo 

a coisa, do que quando a gente está lendo ou acompanhando o conteúdo teórico, 
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você tem uma percepção diferente quando você acompanha de fato as coisas 

acontecendo.(P5) 

 

P5 entende que o conteúdo teórico deve ser associado a uma experimentação, para ele a 

experiência prática deve focar o visual, pois, em sua compreensão, é da natureza humana o 

aprendizado pela experiência visual. O professor entende que somente a leitura ou o 

acompanhamento de um conteúdo teórico não é suficiente para a compreensão do aluno, ele 

precisar ver acontecendo, por isso uma das práticas profissionais do professor da Educação 

Básica é, para P5, PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS AOS ALUNOS. 

 O professor salienta que a criança não tem preferência por determinados conteúdos em 

detrimento de outros, por isso é fácil para o professor trabalhar as disciplinas que precisam ser 

trabalhadas, para isso basta para o professor PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS 

PRÁTICAS AOS ALUNOS, pois para P5, isso faz toda a diferença no aprendizado da 

criança. Ele chega a sugerir que os alunos precisam ver as coisas acontecendo em vez apenas 

de ouvir se falar delas.  

 

Para a criança todos os conteúdos são mais ou menos a mesma coisa, eles ainda 

não optaram, não gostam mais ou menos de alguma coisa ainda, então é mais fácil, 

só que as experiências fazem toda a diferença, então levar os alunos para uma aula 

prática, mostrar coisas acontecendo, sair para campo, isso funciona. (P5) 

 
 

A tese 2, O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA NÃO ESTÁ PREPARADO 

PARA ENSINAR TODAS AS DISCIPLINAS permite inferir que, para P5, 

ENSINARDIVERSAS DISCIPLINAS é uma prática profissional do professor da Educação 

Básica, mesmo que P5 não concorde com essa prática, conforme aparece no seguinte trecho 

de sua fala: 

 

Em Educação Básica você está falando de um professor que vai permear todas as 

matérias, então isso é ruim, porque o professor não consegue ser preparado de fato 

para todas as matérias, não considero isso uma falha no currículo, mas no modelo 

de ensino no país como um todo. (P5) 

 

Para ele, o professor não consegue se preparar para tal prática, mas P5 não considera 

que isso seja uma falha do currículo, e sim do próprio modelo de ensino brasileiro, onde é 

necessário apenas um professor para ENSINARDIVERSAS DISCIPLINAS. 

 

Em relação à Educação Básica, a gente discute muito sobre o preparo do professor, 

normalmente o professor pula o conteúdo que ele não se sente a vontade de falar, 

então ele suprime algumas informações, se eu tenho um professor que gosta mais de 

matemática, ele vai dar mais ênfase à matemática e vai deixar ciências ou 

português de lado. (P5) 
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Na ótica de P5 as disciplinas não devem ser ensinadas isoladamente. Para ele, do 

mesmo modo como ocorre na realidade, onde todos os conteúdos são integrados, o professor 

da Educação Básica precisaria concatenar os conhecimentos de todas as disciplinas e trabalhar 

todos de forma interligada. Ele entende que trabalhar as disciplinas da forma como é feito na 

atualidade apenas dificulta ainda mais o trabalho do professor da Educação Básica. 

 

As disciplinas não devem andar sozinhas, nada anda isolado, todas as disciplinas 

caminham ao mesmo tempo, você não vai ter coisas independentes como a gente 

sistematizou, a gente não fala de matemática sem saber português, porque como é 

que você vai escrever um problema se não tem o português? Tudo esta 100% 

interligado, então a gente separa para tentar fazer as coisas ficarem mais fáceis, 

mas não necessariamente ficam mais fáceis. (P5) 

 

A análise da tese 3 indica a RESPONSABILIDADE como o que orienta as práticas do 

professor da Educação Básica.Assim, institui a noção de RESPONSABILIDADE 

DOCENTE, como a que orienta as práticas do professor da Educação Básica. 

 

Eu falo com todos os meus alunos, se você quer ser professor, seja o melhor 

professor, fazer bem feito é importante, e quando se fala em educação, se você fizer 

mal feito você cria um caos na vida de várias pessoas. (P5)  

 

O professor ressalta o poder multiplicador da educação tanto para efeitos positivos 

quanto negativos. Nesse sentido, P5 indica a grande responsabilidade que está nas mãos do 

professor. Em sua fala, indica duas possibilidades, fazer mal feito e fazer bem feito e, deixa 

claro que esta escolha cabe ao professor.  

 

Eles têm que entender como eles podem mudar a vida das pessoas, se as crianças 

entenderem que eles não podem fazer aquilo porque é errado, a questão do lixo que 

vai trazer vários vetores de doença, se você convence ele a mudar o tratamento do 

lixo, você melhora a qualidade de vida, não só daquela criança, mas daquela 

família e começa a se estender para a comunidade, tento mostrar o impacto que isso 

vai ter na vida das pessoas. (P 5) 

 

P5 percebe a prática profissional do professor da Educação Básica como impactante na 

vida de seu aluno. O professor também entende que tal impacto pode se estender para a 

família do aluno e para a comunidade onde vive. Cita como exemplo a questão do tratamento 

do lixo e como o trabalho do professor pode repercutir na sociedade.  

 

Fazer o que precisa ser feito, ensinar o conteúdo de forma plena, de forma que o 

aluno consiga entender e aproveitar aquilo, se você achar que vai fazer mais ou 

menos, não faça, isso pode ter conseqüências muito drásticas, para o professor 

naquele momento isso pode não ter muito impacto, mas para aquele indivíduo que 

está recebendo a informação errada ou de qualquer maneira, isso pode ter um 

impacto lá na frente, algumas menos outras com impactos bem maiores. (P 5) 
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Para P5, o professor da Educação Básica deve “ensinar o conteúdo de forma plena”, isso 

para ele se caracteriza como oposto de “fazer mais ou menos”. As consequências de não 

assumir uma prática “plena” seriam drásticas para o aluno. P5 permite perceber que, para ele, 

os conteúdos ensinados precisam ser entendidos e aproveitados pelos alunos, o que caracteriza 

uma noção utilitária vinculada ao produto das práticas dos professores da Educação Básica. 

Dito de outra forma, o trabalho desses professores deve ser entendido e para ser utilizado por 

seus alunos. 

 

Para ser um bom professor na Educação Básica é importante você saber o que você 

está falando, isso é muito importante, quando você tem domínio do conteúdo fica 

mais fácil você expor, então o problema da Educação Básica é exatamente esse, os 

professores não sabem exatamente o que eles têm que falar, então quando eles vão 

falar, eles acabam repetindo coisas que já foram mudadas, alguns erros são repetidos 

porque ele não buscou corrigir. (P5) 

 

A RESPONSABILIDADE DOCENTE é um elemento que, em sua visão, precisa 

orientar as práticas dos professores da Educação Básica, mas é incompatível com o elemento 

ENSINAR TODAS AS DISCIPLINAS, pois, conforme sua tese 2, O PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA NÃO ESTÁ PREPARADO PARA ENSINAR TODAS AS 

DISCIPLINAS. Por isso, os professores devem estar atentos ao trabalho que realizamnas 

diferentes disciplinas e buscar corrigir práticas erradas, pois não podem ser repetidas. P5 

aponta a exemplificação prática como facilitadora da embaraçosa situação em que o professor 

da Educação Básica se encontra. Para ele, ao PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS 

PRÁTICAS AOS ALUNOS, os professores garantem que seus alunos se interessem pelos 

conteúdos que são ministrados. P5 também utiliza essa técnica com seus alunos da graduação, 

pois acredita que fazendo isso, possibilitará que seus alunos, futuros professores, se 

interessem por conteúdos que possam ser menos interessantes e assim aprender para 

desenvolver em sua futura prática profissional na Educação Básica. 

Isso fica claro quando diz: 

 

(P5) – Existe uma certa resistência quanto ao conteúdo que ensino, alguns tem mais 

afinidade com outras disciplinas e acabam deixando a minha de lado. 

(P5) – Quando o aluno não gosta muito da disciplina ele tenta empurrar com a 

barriga e é mais difícil ensinar esse aluno.  

(P5) – Para conquistar o aluno eu faço aulas práticas, experimentações e contar 

coisas do cotidiano e como elas acontecem, então isso atrai a atenção. 

(P5) – Você consegue atrair a atenção quando você começa a explicar coisas que as 

pessoas acham que sabem, mas na verdade tem o conhecimento errado. 

(P5) – Isso é a estratégia de ensino para a criança, você atrai a atenção dela e 

funciona com adultos também.  
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As teses de P5 estão relacionadas no esquema abaixo que apresenta sua estratégia 

argumentativa. Nele, fica saliente como seus argumentos operam os construtos por ela 

elaborados. Eles dizem respeito a um conjunto de elementos que servem de guia para sua ação 

profissional. Assim, a tese 1, O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINA AO 

PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS AOS ALUNOS, tem como elemento 

central, PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS AOS ALUNOS, esse elemento é o 

que ameniza as incompatibilidades entre o trabalho que os professores devem fazer e o que de 

fato fazem; NÃO ESTÁ PREPARADO PARA TODAS AS DISCIPLINAS é o elemento 

central na tese 2, O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA NÃO ESTÁ PREPARADO 

PARA TODAS AS DISCIPLINAS e; o termo central da tese 3, A PRÁTICA DO 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA EXIGE RESPONSABILIDADE é 

RESPONSABILIDADE. Tais elementos centrais podem ser esquematizados da seguinte 

forma: 

 

Figura 20: Esquema Ilustrativo 5 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As análises a cima apreendidas permitem perceber os “DAR DIVERSAS 

DISCIPLINAS” e “PROPOSRCIONAR EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS AOS ALUNOS” 

orientam as representações sociais desse professor. O elemento “RESPONSABILIDADE” foi 
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descrito por Mazzotti (2011) como relacionado à profissão docente, seus resultados sugerem 

que isso se deve devido ao caráter feminino dessa profissão. 

 

4.6 Sujeito 6 (P6) 

 

P6 é formado em educação física, tem MBA em administração esportiva e mestrado em 

ciências da motricidade humana. É professor da rede municipal de Petrópolis, trabalha na 

secretaria de esporte, professor da Educação Básica na no ensino privado e professor das 

graduações em Pedagogia e Educação física.Esta entrevista foi realizada em uma sala de 

reuniões na própria Universidade em que o professor trabalha, horas antes de entrar em sua 

sala de aula, durante toda a entrevista apenas o pesquisador e o professor entrevistado ficaram 

estavam na sala de aula. 

 

4.6.1 Aplicação MEA 

 

Duas controvérsias que surgiram na fala de P6 dão saliência às práticas profissionais do 

professor da Educação Básica. A primeira controvérsia que aparece na fala de P6evidencia a 

importância das experiências na formação do futuro professor. A tese sustentada é que na 

Educação Básica o professor ensina conforme as experiências que vivenciou em sua 

formação.A segunda controvérsia diz respeito à questão da ludicidade e defende a tese de que 

a prática do professor da Educação Básica deve ser lúdica. 

 

Tese 1 

Tese 1: O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINACONFORME AS 

EXPERIÊNCIAS QUE VIVENCIOU EM SUA FORMAÇÃO.  

 

Acordo 1: Você só pode proporcionar o lazer para a criança se você próprio 

tiver lazer. 

“Você só pode ministrar aula que você tenha vivenciado aquilo, ontem eu estava na 

aula com eles e falei sobre isso, eu falei a respeito do lazer, e do entretenimento e da 

ludicidade, como você quer ministrar uma aula que tenha ludicidade, então como é 

que você quer proporcionar o lazer para a criança se você próprio não tem lazer.” 

(p.4) 
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Acordo 2: Os professores na Educação Básica reproduzem o que vivenciaram na 

formação.  

“A primeira pergunta que eu faço para eles é como é que foi a educação física de 

vocês? Eu quero saber a de vocês, porque se foi ruim, eles só vão poder reproduzir 

isso para os alunos, porque foi essa a vivência deles.” (p. 5) 

Acordo 3: Meu aluno aplica ao seu aluno as experiências que eu lhe proporciono 

em sua formação.  

“A primeira coisa que eu tento fazer é modificá-los, eu tento dar experiências para 

eles diferentes e mostrar para eles que o que vocês tiveram que não foi uma coisa 

legal poderia ter sido assim de outra forma, para tentar fazer ele se apropriar disso 

para ele poder aplicar isso ao seu aluno. ” (p.5) 

Acordo 4: Meu aluno aprende vivendo a experiência de seu próprio corpo e 

depois faz o seu aluno sentir o corpo dele. 

“A primeira função dessa aula é apresentar o próprio corpo delas e, que elas muitas 

vezes não têm a menor ideia, apresentar uma luz, dentro de uma determinada coisa 

que elas ignoram e que a partir daí você tendo um conhecimento do seu corpo, e 

depois reconhecer isso dentro do seu aluno. ” (p.6) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese1: 

Tipologia de argumento 1:Este argumento utilizado por P6 busca estabelecer por 

um processo quase-lógico a ideia de que o professor só pode ensinar algo que antes 

ele tenha vivencia. A relação se estabelece entre o acordo (se você vivenciou) e a tese 

(então você pode ensinar). 

Tipologia de argumento 2: Nesse argumento que funda a estrutura do real, P6 

propõe que os professores têm como modelo suas formações, por isso P6 busca 

quebrar as referências anteriores e estabelecer uma nova a partir de sua própria 

prática. 

Tipologia de argumento 3: P6 propõe uma relação de sucessão entre os fatos e 

utiliza um argumento fundado na estrutura do real. Para fazê-lo estabelece como meio 

(modificá-los) e para obter como fim (copiar com o seu aluno). 

Tipologia de argumento 4: Este argumento fundado na estrutura do real por uma 

ligação de sucessão entre os fatos estabelece por relação de meio (mostrar neles) e 

fim (fazer como aluno). 

Quadro 16: Acordos e argumentos para a tese 1 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 21: Esquema argumentativo para a tese 1 
Fonte: Elaboração Própria 
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Tese 2 

Tese 2: A PRATICA DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DEVE SER 

LÚDICA.  

 

Acordo 1: A ludicidade é uma ferramenta do professor da Educação Básica. 

“A ludicidade basicamente é o prazer, fazer algo lúdico é fazer algo de forma 

divertida, de forma prazerosa, que você tenha objetivo, ela pode ser utilizada como 

uma ferramenta escolar. ” (p.12) 

Acordo 2: O aprendizado da criança precisa prazeroso.  

“A ludicidade tem que estar presente dentro da minha aula, a criança tem que gostar 

daquilo, porque apenas gostando, ela vai se encaminhar para aquilo que eu pretendo 

que ela desenvolva, se ela não gosta daquilo, se ela não acha aquilo lúdico, vira um 

trabalho e a criança não tem essa característica do trabalho especificamente, essa 

visão do trabalho, eu gosto de fazer as coisas de forma lúdica, então essa ludicidade 

tem que estar presente na aula. ” (p.12) 

Acordo 3: O aprendizado da criança envolve brincadeiras.  

“O aprendizado através do prazer, ele é muito melhor do que o aprendizado da 

obrigatoriedade, da obrigação, você colocar uma folha de papel na frente de uma 

criança e falar três mais três e a criança e a criança vai lá e coloca seis, é muito mais 

interessante você colocar todo mundo correndo e falar assim, formem grupos de três 

mais três, ou seja, brincadeira envolve o aprendizado, sempre, todos nós fomos 

formados através de brincadeiras, a parte de relação por exemplo. ” (p.13) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese 2: 

Tipologia de argumento 1: Este argumento está fundado na estrutura do real por 

uma ligação de sucessão entre fatores, explicitando uma relação de meio e fim. Nesse 

caso o meio é a ludicidade e o fim é tornar prazerosa a atividade de ensino. P6 

entende que a atividade lúdica necessariamente é prazerosa.  

Tipologia de argumento 2: P6 propõe um argumento fundado na estrutura do real 

por uma ligação de sucessão entre fatos, que é estabelecido por uma relação de meio e 

fim. Aqui o meio é a atividade prazerosa e o fim é o aprendizado. Para o professor, a 

atividade não pode ter característica de trabalho, pois isso afastaria o aluno do 

aprendizado.  
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Tipologia de argumento 3: O Argumento que funda o real, está fundamentado por 

um caso particular, P6 estabelece uma ilustração para sustentar a sua tese. Para ele, o 

trabalho do professor pode ser feito de formas diferentes, sendo algumas são mais 

agradáveis aos alunos. 

Quadro 17: Acordos e argumentos para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 22: Esquema argumentativo para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.6.2 Evidências interpretativas 

 

A análise da tese 1 indica o elemento ENSINA CONFORME AS EXPERIÊNCIAS 

QUE VIVENCIOU como aquele que sintetiza o sentido veiculado pela tese. Para P6, as 

experiências das formações dos professores da Educação Básica são orientadoras de suas 

práticas profissionais. 

 

Você só pode ministrar aula que você tenha vivenciado aquilo, ontem eu estava na 

aula com eles e falei sobre isso, eu falei a respeito do lazer, e do entretenimento e 

da ludicidade, como você quer ministrar uma aula que tenha ludicidade, então 

como é que você quer proporcionar o lazer para a criança se você próprio não tem 

lazer (P6) 

 

P6 entende que o professor da Educação Básica só pode ensinar conforme as 

experiências que vivenciou. Para ele o professor precisa experimentar as coisas que pretende 

ensinar a seus alunos. Nesse sentido, entende que esse professor ENSINA CONFORME AS 

EXPERIÊNCIAS QUE VIVENCIOU. Por esse motivo P6 procura proporcionar boas 
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experiências educativas aos seus alunos da graduação, em sua ótica, tenta anular a visão 

negativa que os alunos possam ter em relação aos conteúdos que ensina. O professor entende 

que alguns de seus alunos podem não ter tido boas experiências educacionais em seu processo 

de formação escolar. 

 

A primeira pergunta que eu faço para eles é como é que foi a educação física de 

vocês? Eu quero saber a de vocês, porque se foi ruim, eles só vão poder reproduzir 

isso para os alunos, porque foi essa a vivência deles. (P6) 

 

Em sua perspectiva, há um processo de reprodução entre a forma que se aprende e a 

que se ensina, por isso, sua primeira prática com uma nova turma é de tentar entender as 

impressões que seus alunos têm de sua formação escolar. Posteriormente, P6 busca modificar 

as más impressões que seus alunos tiveram, como acredita que seu aluno ENSINA 

CONFORME AS EXPERIÊNCIAS QUE VIVENCIOU, busca fazer sua prática pensando em 

como isso irá refletir na prática de seu aluno. 

 

A primeira coisa que eu tento fazer é modificá-los, eu tento dar experiências para 

eles diferentes e mostrar para eles que o que vocês tiveram que não foi uma coisa 

legal poderia ter sido assim de outra forma, para tentar fazer ele se apropriar disso 

para ele poder aplicar isso ao seu aluno. (P6) 

 

A tese 2 tem o termo LÚDICA como elemento principal. Para P6, precisa haver 

ludicidade na prática profissional do professor da Educação Básica. Entende que tais práticas 

precisam proporcionar aos alunos uma aprendizagem que seja prazerosa.  

 

(P6) – A ludicidade basicamente é o prazer, fazer algo lúdico é fazer algo de forma 

divertida, de forma prazerosa, que você tenha objetivo, ela pode ser utilizada como 

uma ferramenta escolar. 

 

P6 entende a ludicidade como uma ferramenta escolar, que pode ser utilizada pelo 

professor para tornar sua aula mais prazerosa. Para ele, o aluno precisa ter diversão na 

aprendizagem, pois isso torna o trabalho do professor mais agradável. 

 

A ludicidade tem que estar presente dentro da minha aula, a criança tem que gostar 

daquilo, porque apenas gostando, ela vai se encaminhar para aquilo que eu 

pretendo que ela desenvolva, se ela não gosta daquilo, se ela não acha aquilo 

lúdico, vira um trabalho e a criança não tem essa característica do trabalho 

especificamente, essa visão do trabalho, eu gosto de fazer as coisas de forma lúdica, 

então essa ludicidade tem que estar presente na aula. (P6) 

 
 

O professor evidencia que se torna mais fácil encaminhar a criança para o que se 

pretende quando se utiliza a ludicidade, pois para ele, a criança precisa gostar da atividade, 

caso contrário, ganha o sentido de trabalho, o que em sua ótica não é bom para o processo de 
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ensino-aprendizagem. Como ele mesmo é professor na Educação Básica, explica que sempre 

procura trabalhar de forma LÚDICA com seus alunos. 

 

O aprendizado através do prazer, ele é muito melhor do que o aprendizado da 

obrigatoriedade, da obrigação, você colocar uma folha de papel na frente de uma 

criança e falar três mais três e a criança e a criança vai lá e coloca seis, é muito 

mais interessante você colocar todo mundo correndo e falar assim, formem grupos 

de três mais três, ou seja, brincadeira envolve o aprendizado, sempre, todos nós 

fomos formados através de brincadeiras, a parte de relação por exemplo. (P6) 

 

 

P6 apresenta uma dissociação de nações para indicar que existem dois tipos de 

aprendizado, um que ocorre através do prazer e outro pela obrigatoriedade, ao fazer isso, 

propõe que o aprendizado prazeroso é melhor que o outro. Para ele, o professor deve explorar 

as alternativas de um ensino comprometido com a forma LÚDICA, pois as possibilidades são 

muitas. 

As teses de P6 podem ser relacionadas em um esquema que apresenta sua estratégia 

argumentativa, nele, fica saliente como seus argumentos operam os construtos elaborados 

pelo professor. Eles dizem respeito a um conjunto de elementos que servem de guia para sua 

ação profissional. Assim, a tese 1, O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINA 

CONFORME AS EXPERIÊNCIAS QUE VIVENCIOU EM SUA FORMAÇÃO, tem como 

elemento central, ENSINA CONFORME AS EXPERIÊNCIAS QUE VIVENCIOU, que para 

o professor precisam ser ressignificadas, pois seus alunos não vêm com boas impressões de 

sua formação escolar, como acredita que os professores da Educação Básica ensinam 

conforme aprendem em sua formação, P6 procura ter uma prática que envolva ludicidade. 

Para ele, ao formar professores adotando essa prática, possibilita que seus alunos façam o 

mesmo quando forem exercer sua profissão. A tese 2, A PRÁTICA DO PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DEVE SER LÚDICA, tem como elemento central o termo 

LÚDICA.Tais elementos centrais podem ser esquematizados da seguinte forma: 
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Figura 23: Esquema Ilustrativo 6 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Por esse esquema fica possível compreender como P6 articula sua argumentação para 

sustentar suas teses. Seu fluxo argumentativo conduz à sua tese principal que é A PRATICA 

DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DEVE SER LÚDICA e permite inferir o 

sentido de “LÚDICA” indícios de uma representação social das práticas profissionais dos 

professores da Educação Básica, do mesmo modo que “ENSINA CONFORME AS 

EXPERIÊNCIAS QUE VIVENCIOU”.  

Pelas análises a cima, “LÚDICA” e “ENSINA CONFORME AS EXPERIÊNCIAS 

QUE VIVENCIOU” são indícios das representações sociais dos professores de Pedagogia 

acerca das práticas profissionais do professor da Educação Básica. Com base nessas 

representações, P6 engendra sua prática diária, nela o professor proporciona aos professores 

que forma, experiências lúdicas, pois crê que dessa forma ele farão o mesmo em sua prática 

profissional.  

 

4.7 Sujeito 7 (P7) 

 

P7 é formada pelo curso normal, formada em Pedagogia, tem especialização em 

tecnologia educacional, administração escolar e orientação e supervisão, tem mestrado em 

educação e cursa o doutorado em educação. Tem 30 anos de experiência na Educação Básica 

e no ensino médio, foi professora, agora é orientadora escola no município de Petrópolis e no 

Estado do Rio de Janeiro, também no municio de Petrópolis. P7 é professora do curso de 

Pedagogia.Esta entrevista foi realizada em uma sala de reuniões na própria Universidade em 



 

119 

 

 

que a professora trabalha, horas antes de entrar em sua sala de aula, durante toda a entrevista 

apenas o pesquisador e a professora entrevistada ficaram estavam na sala. 

 

4.7.1 Aplicação MEA 

 

Três controvérsias surgiram na fala de P7, a primeira dá saliência à sua perspectiva a 

respeito das práticas do professor da graduação em Pedagogia, as duas seguintes buscam dar 

conta das práticas profissionais do professor da Educação Básica. A primeira controvérsia que 

aparece na fala de P7põe em evidencia a importância da experiência prática na Educação 

Básica ao professor da graduação. A tese sustentada é que a prática do professor da graduação 

em Pedagogia deve ser subsidiada por sua experiência na educação básica. Sua segunda 

controvérsia diz respeito ao relacionamento entre o professor da educação básica e seus 

alunos. Isso desencadeia acordos na tentativa de sustentar a tese de que as práticas do 

professor da educação básica melhoram quanto mais eles conhecem seus alunos.  Uma 

terceira controvérsia ocorre em sua fala, e refere-se à importância da pesquisa para o professor 

da educação básica e, evidencia a tese de que a pesquisa deve fazer parte do dia a dia do 

professor da educação básica. 

Tese 1 

Tese 1: A PRÁTICA DO PROFESSOR DE PEDAGOGIA DEVE SER 

SUBSIDIADA PELA PRÓPRIA VIVÊNCIA PRÁTICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA.  

 

Acordo 1: Minha fala é exemplificada com minha própria vivencia.  

“Toda minha experiência, minha vivência de dentro da escola que eu junto com meu 

estudo eu trago para elas, então tudo que eu estou falando teoricamente eu posso 

exemplificar com aquilo que eu vivo dentro da escola”. (p.10) 

Acordo 2: Para ensinar é preciso ter vivência no que se ensina.  

“Se você não tem o pé dentro da escola, você não sabe o que acontece com um aluno 

de inclusão, como lidar com um autista, como lidar com um professor que às vezes 

não sabe como lidar com a alfabetização, se você não tem essa vivência, então qual 

exemplo eu poderia dar para elas se eu nunca vivenciei isso?”(p.11) 

Acordo 3: A experiência prática na Educação Básica é necessária para 

confrontar o que se ensina na formação de professores.  
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“Eu acho que o professor de Pedagogia precisa ter a experiência na Educação Básica, 

atuando como professor ou como no meu caso que eu sou orientadora, eu lido com a 

escola inteira então eu conheço todo mundo, então eu acho que isso é o básico, para 

mostrar para eles que a teoria é possível colocar em prática ou que não é possível, 

então eu acho que essa prática ajuda muito, eu levo muitas das meninas daqui para a 

escola onde eu trabalho e mostro para elas, olha isso aqui funciona assim, ou isso aqui 

não funciona da forma como tem que funcionar”. (p.11) 

Tipologia de argumento 1: Neste argumento fundado na estrutura do real, 

estabelecido por uma ligação de coexistência, P7 utiliza um discurso de autoridade, 

de quem utiliza a própria vivência como autoridade. Sua fala é considerada teórica e é 

subsidiada por sua vivência prática. Nesse caso, uma experiência que é atual, pois a 

professora trabalha na Educação Básica.  

Tipologia de argumento 2: Aqui, P7 propõe um argumento quase-lógico, 

estabelecido por uma implicação. Assim, a professora evidencia a importância do 

exemplo em sua prática, isso fica explicito na relação que estabelece entre o “não ter 

essa experiência” e “qual exemplo eu poderia dar?”. 

Tipologia de argumento 3: Argumento fundado na estrutura do real, por uma 

ligação de sucessão entre fatos, estabelecido por P7 a partir de uma relação entre um 

meio, “experiência prática” para se obter um fim “confrontar a teoria”. 

Quadro 18: Acordos e argumentos para a tese 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 24: Esquema argumentativo para a tese 1 
Fonte: Elaboração Própria 
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Tese 2 

Tese 2: AS PRÁTICAS DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

MELHORAM À MEDIDA QUE CONHECE SEUS ALUNOS. 

 

Acordo 1: O professor da Educação Básica aprende com a convivência com seus 

alunos. 

“Aos pouco isso foi mudando, não digo que sou perfeita, tenho muito ainda que 

ajustar em minha prática, mas eu acho que o dia a dia da minha rotina com as crianças 

foi mudando a minha forma de trabalhar, eu fui percebendo qual era a exigência da 

atualidade. ”(p.12) 

Acordo 2: Isso eu tenho como experiência da escola onde eu trabalho. 

“Aqueles professores que adéquam a sua prática ao que o aluno traz para a sala de 

aula, para a realidade do aluno, eles têm tranquilidade na sala de aula para trabalhar, 

eles conseguem lidar com a disciplina e eles conseguem um melhor aproveitamento 

do aluno, isso eu tenho como experiência da escola onde eu trabalho. ” (p.12) 

Acordo 3: Os alunos na Educação Básica ainda não são autônomos, eles não têm 

como dizer eu não sei, eu não aprendi. 

“Os alunos na Educação Básica ainda não são autônomos, eles não tem como dizer eu 

não sei, eu não aprendi, isso o professor é que precisa observar e conhecer cada um 

para aprender a desenvolver a sua prática. ” (p.12) 

Tipologia de argumento 1: Argumento fundado na estrutura do real, por uma 

ligação de sucessão entre fatos, expresso em um exemplo. P7 utiliza o próprio 

exemplo para reforçar seu argumento. Acredita que essa estratégia de usa a própria 

experiência fará a conexão entre seu acordo 1 e sua tese 2.  

Tipologia de argumento 2: Este argumento está fundado na estrutura do real, exibe 

uma ligação de coexistência, em um discurso de autoridade (a experiência é quem 

diz).Ela sabe que a vivência melhora a prática porque ela vive isso. 

Tipologia de argumento 3: Neste argumento quase-lógico, P7 estabelece uma 

implicação. Para ela, se os alunos não conseguem fazer, então o professor é quem faz. 

Assim, propõe que o próprio professor por meio de observação desenvolva a própria 

prática. 

Quadro 19: Acordos e argumentos para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 25: Esquema argumentativo para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tese 3 

Tese 3: A PESQUISA DEVE FAZER PARTE DA ROTINA DO PROFESSOR 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

 

Acordo 1: Para ser professor não basta apenas ter um diploma de pedagogo. 

“Para ser professor não basta apenas ter um diploma de pedagogo, além desse 

diploma, você precisa ter muito conhecimento, você precisa buscar, você precisa 

pesquisar”. (p.17) 

Acordo 2: O professor da Educação Básica precisa saber quais são os fatores que 

interferem na aprendizagem de seus alunos. 

“O professor da Educação Básica precisa ser uma pessoa que pesquisa (...) você 

precisa pesquisar, então você precisa ter esse olhar de pesquisa para saber quais são 

os fatores que interferem na aprendizagem de seus alunos”.  (p.18) 

Acordo 3: Esse é o pulo do gato dentro da Educação Básica. 

“Eu acho que esse é o pulo do gato dentro da Educação Básica, você nunca deixar de 

estudar e você nunca deixar de pesquisar”. (p.18) 

Tipologia de argumento 1:P7 utiliza um argumento fundado na estrutura do real, por 

uma ligação de sucessão, meio e fim. Assim, o meio é o “buscar e pesquisar”, e o fim 

é o “ser pedagogo”. O diploma para a professora simboliza a formação, nesse caso, 

P7 indica que não basta a formação inicial, o professor da Educação Básica precisa 
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sistematicamente pesquisar. 

Tipologia de argumento 2: Argumento quase -lógico, por uma implicação. Para P7, 

se o professor pesquisar, então ele conhecerá o que é preciso para que seus alunos 

aprendam. Desse modo, P7 institui ao professor, a responsabilidade sobre a 

aprendizagem de seus alunos. 

Tipologia de argumento 3:Este argumento funda o real e é articulado por uma 

metáfora.Para P7, o professor deve pesquisar sempre, a metáfora do “pulo do gato” 

busca sintetizar o sentido que a professora procura dar ao estudo e a pesquisa, dada à 

importância que ambos têm, para P7,às práticas profissionais do professor da 

Educação Básica.  

Quadro 20: Acordos e argumentos para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Figura 26: Esquema argumentativo para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 
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4.7.2 Evidências interpretativas 

 

A análise da tese 1 permite perceber o elemento PRÓPRIA VIVÊNCIA PRÁTICA 

como aquele tenciona o sentido engendrado no fluxo argumentativo de P7. Para quem a 

prática do professor do curso de Pedagogia, sua própria prática, deve ser subsidiada na própria 

experiência na Educação Básica. Ela diz proporcionar a seus alunos sua experiência prática e 

a vivência que tem diariamente em na Educação Básica.  

 

Toda minha experiência, minha vivência de dentro da escola que eu junto com meu 

estudo eu trago para elas, então tudo que eu estou falando teoricamente eu posso 

exemplificar com aquilo que eu vivo dentro da escola. (P7) 
 

Fica clara na fala de P7 a importância que dá à exemplificação prática em seu trabalho 

na formação de professores. Dessa forma a PRÓRPIA VIVÊNCIA PRÁTICA é utilizada 

como material didático. A professora acredita ser importante falar dessa vivência para os 

professores que forma. 

 

Se você não tem o pé dentro da escola, você não sabe o que acontece com um aluno 

de inclusão, como lidar com um autista, como lidar com um professor que às vezes 

não sabe como lidar com a alfabetização, se você não tem essa vivência, então qual 

exemplo eu poderia dar para elas se eu nunca vivenciei isso? (P7) 
 

A PRÓRPIA VIVÊNCIA PRÁTICA, devido ao status de material didático aparece na 

fala de P7 como uma necessidade do docente da graduação em Pedagogia. Nesse sentido, ter 

uma prática atualizada é visto por P7 como elemento fundamental na formação desses 

professores. Ela destaca os elementos “LIDAR COM ALUNO DE INCLUSÃO e A 

ALFABERIZAÇÃO” como elementos que compõem as práticas profissionais de professores 

da Educação Básica. Atribui o sentido de PRÓRPIA VIVÊNCIA PRÁTICA, como elemento 

que supre as demandas de conhecimentos dos professores que forma. Essa PRÓRPIA 

VIVÊNCIA PRÁTICA (atualizada)responderia à questão das relações entre teoria e prática, 

dicotomia tão amplamente discutida na área da Educação.  

 

Eu acho que o professor de pedagogia precisa ter a experiência na Educação 

Básica, atuando como professor ou como no meu caso que eu sou orientadora, eu 

lido com a escola inteira então eu conheço todo mundo, então eu acho que isso é o 

básico, para mostrar para eles que a teoria é possível colocar em prática ou que 

não é possível, então eu acho que essa prática ajuda muito, eu levo muitas das 

meninas daqui para a escola onde eu trabalho e mostro para elas, olha isso aqui 

funciona assim, ou isso aqui não funciona da forma como tem que funcionar. (P7) 
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P7 ressalta a importância da PRÓRPIA VIVÊNCIA PRÁTICA para o trabalho do 

professor, no sentido de que ele confronte a teoria que ensina com as próprias experiências 

práticas que tem. Para ela é fundamental que o professor teste as teorias que ensina na prática, 

isso enriquece seu trabalho e possibilita que ele mostre aos seus alunos as conexões possíveis 

entre o que ensina e o que pratica. A professora comenta que leva suas alunas da graduação 

para conhecer o trabalho que desenvolve na Educação Básica, nesse percurso, mostra o que 

pode ou não ser feito e os desdobramentos que as teorias podem ter no trabalho diário que 

esses futuros professores virão a realizar.  

A análise da tese 2 indica o elemento MELHORAM À MEDIDA QUE CONHECE 

SEUS ALUNOS como aquele que condensa o sentido dado por P7 às práticas profissionais de 

professores da Educação Básica. Em sua fala, os termos “mudando” e “ajustar” relacionados à 

própria prática no âmbito da Educação Básica produzem o sentido de “transformação”, 

“ajuste”, “adequação” e “melhoria”, sua primeira tese concatena esses sentidos no verbo 

“melhoram”, ele por sua vez está ligado ao sujeito “práticas” exposto na tese 1. Dessa forma, 

conduz à noção de uma prática que se ajusta às necessidades que são impostas pela própria 

experiência cotidiana “eu fui percebendo qual era a exigência da atualidade”, assim, se faz 

entender pelo sentido de uma prática que é adaptável.  

 

Aos poucos isso foi mudando, não digo que sou perfeita, tenho muito ainda que 

ajustar em minha prática, mas eu acho que o dia a dia da minha rotina com as 

crianças foi mudando a minha forma de trabalhar, eu fui percebendo qual era a 

exigência da atualidade. 
 

O sentido de adaptável se afunila, conforme P7, vai significando as práticas de 

professores da Educação Básica.Surge a ideia de que essa prática é adaptável tendo como 

referência o aluno. Assim sugere a acepção de uma prática ADAPTÁVEL AOS ALUNOS. 

Isso se torna claro no trecho em que fala sobre sua percepção das práticas de seus colegas, 

professores da Educação Básica. 

 

Aqueles professores que adéquam a sua prática ao que o aluno traz para a sala de 

aula, para a realidade do aluno, eles têm tranquilidade na sala de aula para 

trabalhar, eles conseguem lidar com a disciplina e eles conseguem um melhor 

aproveitamento do aluno, isso eu tenho como experiência da escola onde eu 

trabalho. 

 

A experiência lhe permite dizer que ter uma prática ADAPTÁVEL AOS ALUNOS é o 

correto para o professor da Educação Básica, pois garante a eles “tranquilidade na sala de aula 

para trabalhar”, além de “um melhor aproveitamento do aluno”. Tais evidências permitem 
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perceber que sua ótica tem como foco os alunos e que os professores estão a serviço desses 

alunos, são os professores que devem adequar sua prática ao alunado e não o contrário. 

 

Os alunos na Educação Básica ainda não são autônomos, eles não têm como dizer 

eu não sei, eu não aprendi, isso o professor é que precisa observar e conhecer cada 

um para aprender a desenvolver a sua prática. (P7) 

 

O professor, em sua perspectiva, é o responsável pelo desenvolvimento da própria 

prática. Aqui surge a ideia de ação-reflexão-ação implícita na justaposição dos verbos 

“precisa observar”, “conhecer”, “aprender” e “desenvolver”. Desse modo, quando aponta 

esses verbos da forma como fez, apoia-se sobre um referencial amplamente difundido na área 

da educação, dele subentende-se o slogan “professor reflexivo”, também muito conhecido. 

Portanto, as evidências que apontam para o elemento ADAPTÁVEL AOS ALUNOS, passa 

pela noção de ação-reflexão-ação, em que o professor observa os seus alunos, os conhece, 

aprende sobre eles e desenvolve sua prática a partir de sua reflexão. 

A análise da tese 3 aponta a PESQUISA como prática profissional do professor da 

educação básica. Evidências permitem perceber que esse elemento é entendido por P7 como 

fundamental nas citadas práticas, sendo inclusive parte da rotina desses professores.  

 

(P7) – Para ser professor não basta apenas ter um diploma de pedagogo, além 

desse diploma, você precisa ter muito conhecimento, você precisa buscar, você 

precisa pesquisar. 
 

A ideia vinculada a “ter um diploma de pedagogo” é a de formação inicial, para P7 não 

basta a formação inicial, isso não é suficiente para ser professor, é preciso muito 

conhecimento e a busca sistemática, o que é possibilitado pela PESQUISA. Esse elemento 

permite que um aluno formado em Pedagogia se torne de fato um professor. Sem o estudo 

sistemático, o pedagogo não é professor, P7 estabelece uma relação direta entre o “ser 

professor” e o “ter muito conhecimento” que são conectados pela PESQUISA.  

 

(P7) – O professor da Educação Básica precisa ser uma pessoa que pesquisa.  

(P7) – Você precisa pesquisar, então você precisa ter esse olhar de pesquisa para 

saber quais são os fatores que interferem na aprendizagem de seus alunos. 

 

A importância da PESQUISA recai sobre os alunos, mais uma vez P7 indica sua 

compreensão de que o trabalho do professor da Educação Básica está inclinado aos alunos 

que ele tem. Nesse sentido, as práticas de tais professores têm como ponto de partida e alvo, 

os seus alunos. “(P7) – Eu acho que esse é o pulo do gato dentro da Educação Básica, você 

nunca deixar de estudar e você nunca deixar de pesquisar”. 
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P7 utiliza a metáfora do pulo do gato para reforçar seu argumento de que a PESQUISA 

é de fato uma prática cotidiana do professor da Educação Básica. Tal metáfora produz o 

sentido de “grande segredo”, na direção de uma prática estratégica, que poucos sabem, mas 

que é fundamental para o bom desempenho do professor. 

As teses de P7 podem ser relacionadas em um esquema que apresenta sua estratégia 

argumentativa, nele, fica saliente como seus argumentos operam os construtos por ela 

elaborados. Eles dizem respeito a um conjunto de elementos que servem de guia para sua ação 

profissional. Assim, a tese 1, A PRÁTICA DO PROFESSOR DE PEDAGOGIA DEVE SER 

SUBSIDIADA PELA PRÓPRIA VIVÊNCIA PRÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, tem 

como elemento central, PRÓPRIA VIVÊNCIA PRÁTICA, que para a professora não é 

necessário para formar professores; MELHORAM À MEDIDA QUE CONHECE SEUS 

ALUNOS é o elemento central na tese 2,  AS PRÁTICAS DO PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA MELHORAM À MEDIDA QUE CONHECE SEUS ALUNOS, mas 

nesse caso o termo central induziu o sentido de ADAPTÁVEL AOS ALUNOS e; o termo 

central da tese 3, A PESQUISA DEVE FAZER PARTE DA ROTINA DO PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA é PESQUISA. Tais elementos centrais podem ser esquematizados da 

seguinte forma: 

 

 

Figura 27: Esquema Ilustrativo 7 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Por esse esquema fica possível compreender como P7 articula sua argumentação para 

sustentar suas teses. Seu fluxo argumentativo permite a inferência dos elementos 



 

128 

 

 

“ADAPTÁVEL AOS ALUNOS” e “PESQUISA” como aqueles indícios que dão sentido às 

representações sociais do professor da graduação em Pedagogia acerca das profissionais do 

professor da Educação Básica.  (MAZZOTTI, 2011) verificou que a profissão docente é 

desvalorizada porque é dissociada de um saber com prestigio científico, que é próprio de 

outras profissões, conforme a dissociação estudada pelo pesquisador. 

 

4.8 Sujeito 8 (P8) 

 

P8 é formada em um curso Normal, cursou licenciatura em Letras, tem especialização 

em Psicopedagoga, tem mestrado e doutorado em Educação. Tem 52 anos de docência, no 

curso normal, na Educação Básica, ensino médio e superior em instituições pública e privada 

no curso de Pedagogia. Esta entrevista foi realizada em uma sala de reuniões na própria 

Universidade em que a professora trabalha, horas antes de entrar em sua sala de aula, durante 

toda a entrevista apenas o pesquisador e a professora entrevistada ficaram estavam na sala de 

aula. 

 

4.8.1 Aplicação MEA 

 

Três controvérsias apareceram na fala de P8, as duas primeiras dão saliência à sua 

perspectiva a respeito das práticas profissionais do professor da Educação Básica e a terceira 

exibe suas percepções sobre as próprias práticas. A primeira tese sustentada é que o professor 

da Educação Básica reproduz erros já conhecidos. Sua segunda tese é que a pesquisa é uma 

prática do professor da Educação Básica. A terceira tese que apresenta é que o professor de 

Pedagogia aproveita o tempo restrito para ajudar seu aluno a construir o conhecimento.  
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Tese 1 

Tese 1: O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA REPRODUZ ERROS 

CONHECIDOS.  

 

Acordo 1: Na hora em que nossos alunos chegam lá na prática, continuam com 

os mecanismos de reprodução. 

“A teoria ligada à prática, com dificuldade eles têm dentro da formação, dentro da 

universidade, mas na hora em que eles chegam lá na prática, continuam com os 

mecanismos de reprodução”. (p.3) 

Acordo 2: Quando os pedagogos se deparam com a realidade eles continuam a 

fazer da maneira como eles receberam, isso é um círculo vicioso. 

“Eles continuam ouvindo teorias, que dizem para eles como as coisas deveriam 

funcionar, mas eles quando se deparam com os problemas, com a realidade, eles não 

conseguem, eles continuam a fazer da maneira como eles receberam (na Educação 

Básica), isso é um ciclo vicioso”. (p. 4) 

Acordo 3: Os nossos estagiários percebem o erro dos outros professores, e depois 

eles terminam e vão fazer daquele mesmo jeito que viram os outros fazendo. 

“Isso assusta o aluno aqui, porque quando eles entram na parte da prática, eles ficam 

assustadíssimos: esses professores que estão lá fizeram a graduação, como eles fazem 

daquele jeito? Os nossos estagiários percebem isso, e depois eles terminam e vão 

fazer daquele mesmo jeito que viram os outros fazendo. ” (p.5) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese1: 

Tipologia de argumento 1: Argumento fundado na estrutura do real, porque se apoia 

sobre a experiência de P8 em relação à área da Educação. Expõe uma ligação de 

coexistência, une duas realidades de níveis diferentes, uma é a formação, a outra é a 

prática docente. Apresenta pessoas e os atos que praticam, os alunos depois de 

formados cometem erros que não deveriam cometer. 

Tipologia de argumento 2: Argumento quase-lógico, pois tem aparência próxima a 

de raciocínios formais. É apresentado por uma relação de incompatibilidade, para P8, 

a formação de professores não consegue quebrar “o ciclo vicioso” que para ela existe 

na educação, porque ocorre sobre teorias de como as coisas deveriam funcionar, 

porém quando os alunos se deparam com a realidade não há outra coisa a fazer, a não 

ser repetir a única prática que eles conhecem. Portanto P8 percebe a teoria sobre 
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como deveria ser e a prática conforme é, como incompatíveis. 

Tipologia de argumento 3: Este argumento funda o real, pois estabelece uma nova 

relação entre coisas, a percepção de uma prática erra e a reprodução da mesma. É 

fundamentado por um caso particular, que P8 conhece bem e exibe uma relação de 

modelo e antimodelo, pois uma prática que é considerada como antimodelo, acaba se 

tornando um modelo à mediada em que o novo professor estabelece sua prática. 

Quadro 21: Acordos e argumentos para a tese 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Figura 28: Esquema argumentativo para a tese 1 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Tese 2 

Tese 2: A PESQUISA É UMA PRÁTICA DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA. 

 

Acordo 1: Se você não é um professor curioso você não vai trazer isso para suas 

crianças, ele tem que estar buscando o tempo inteiro. 

“Nós (professores da Educação Básica) temos que começar a entender a visão de 

questionar, de ser curioso, se você não é um professor curioso, você não vai trazer 

isso para suas crianças, ele tem que estar buscando o tempo inteiro”.(p.7) 
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Acordo 2: Que o professor da Educação Básica tenha uma curiosidade 

permanente, é curiosidade que move para o conhecimento. 

“Uma dica para meu aluno que vai trabalhar na Educação Básica é que ele leia muito, 

que ele veja as coisas que estão acontecendo no país dele, que ele não se contente 

com aquilo que ele sabe, que ele tenha uma curiosidade permanente, é a curiosidade 

que move para o conhecimento”. (p. 8) 

Acordo 3:  O professor da Educação Básica deve levar o aluno a interpretar e 

entender sua realidade e se expressar a respeito dela. 

“Não de resolver todos os problemas da educação, mas de pelo menos darem conta 

daquilo que se espera de um professor da Educação Básica. Se espera que ele leve 

esse a aluno a entender a sua realidade, que esse aluno saiba interpretar o mundo em 

que ele vive, a realidade em que ele vive, que ele possa saber se expressar, saber ler e 

interpretar, isso é a obrigação mínima do professor, a mais difícil, mas é a mínima”. 

(p.8) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese 2: 

Tipologia de argumento 1: Argumento quase-lógico, porque aproximação à lógica 

formação por um silogismo. P8 explica que existe uma implicação do comportamento 

do professor sobre o comportamento de seus alunos. 

Tipologia de argumento 2: Argumento que funda o real,P8 exibe uma metáfora 

relacionada ao movimento de aprendizado, ela diz que o conhecimento é movido pela 

curiosidade, nesse caso, o termo “move” representa o sentido de “desencadear”. Esse 

slogan difundido na área da educação e nos meios de comunicação em massa 

possibilitou que P8 expressasse sua visão sobre a importância da curiosidade, 

portanto o slogan “é a curiosidade que move para o conhecimento”, poderia ser 

substituído por: a pesquisa é desencadeada pela curiosidade.  

Tipologia de argumento 3: Esse argumento está fundado na estrutura do real, pois 

está apoiado em referência de P8 e em ligações de coexistência que ela 

reconhece,evoca uma relação entre o grupo de professores e seus membros, à medida 

em apresenta o que se espera dos membros desse grupo. 

 Quadro 22: Acordos e argumentos para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 29: Esquema argumentativo para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tese 3 

Tese 3: O PROFESSOR DE PEDAGOGIA APROVEITA O TEMPO 

RESTRITO PARA AJUDAR SEU ALUNO A CONSTRUIR O 

CONHECIMENTO. 

  

Acordo 1: A sala de aula é um espaço de construção. 

“Quando eu digo sala de aula, é um espaço de construção, não é simplesmente de 

exposição e de reprodução, é de construção”. (p.11) 

Acordo 2: A sala de aula tem que estar nas mãos de professores muito bons. 

“Esse espaço fica cada vez mais restrito porque você só conta com aqueles seus 

minutos ali para que aconteça alguma coisa, você não tem esse aluno fora, para 

chamá-lo outra hora, para chamá-lo outro dia, então, nesse espaço tem que estar nas 

mãos de professores muito bons, que saibam aproveitar aquilo que está ali”. (p. 12) 

Acordo 3: Poderíamos conhecer melhor o aluno para ajudá-los a vencer as 

limitações. 

“Acho que nós poderíamos conhecer melhor o aluno para ajudá-los a vencer as 

limitações, investindo nele, trazendo ele para junto, colocando ele para ler, colocando 

ele para ver filme”. (p.12) 

Argumentos utilizados para sustentar a tese 3: 
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Tipologia de argumento 1: Aqui, P8 estabelece uma dissociação de noções, isso é 

feito a partir de dois termos muito conhecidos e também frequentemente dissociados 

na educação: a) construção do conhecimento e b) exposição e reprodução. Assim P8 

deixa clara sua adesão ao modelo construtivista, em oposição à ideia de exposição e 

reprodução do conhecimento.  

Tipologia de argumento 2: P8 exibe um argumento quase-lógico, pois busca 

enquadrá-lo de acordo com a lógica formal. Estabelecendo uma relação de implicação 

entre os termos principais de sua argumentação. Ora, se o tempo reduziu então o 

trabalho precisa ser mais preciso, para isso é importante que se tenha bons 

professores.Para ela, um bom professor consegue aproveitar o pouco tempo que tem. 

Tipologia de argumento 3: Este argumento funda a estrutura do real, pois propõe 

uma nova relação entre coisas, essa relação para ela ainda não existe, isso fica claro 

quando declara que poderia conhecer melhor o aluno para ajudá-lo. Para reforçar seu 

argumento P8 utiliza uma ilustração para forçar a adesão a uma regra já reconhecida: 

a de que quando se investe culturalmente no aluno ele aprende e, aprendendo ele 

vence suas limitações. 

 Quadro 23: Acordos e argumentos para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 30: Esquema argumentativo para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 



 

134 

 

 

4.8.2 Evidências interpretativas 

 

A análise da tese 1 aponta REPRODUZ ERROS como elemento que para P8 está ligado 

às práticas profissionais do professor da Educação Básica. Ela percebe que erros que seus 

alunos já reconhecem são repetidos por eles quando se tornam professores. P8 explica que há 

mecanismos de reprodução, por eles, muitas práticas mesmo as já reconhecidas como errada, 

são continuamente repetidas por professores quando chegam à prática.  

 

(P8) – A teoria ligada à prática, com dificuldade eles têm dentro da formação, 

dentro da universidade, mas na hora em que eles chegam lá na prática, continuam 

com os mecanismos de reprodução.  

 

Para a professora, as teorias que ensinam como as coisas deveriam acontecer na 

Educação, pouco ajuda na formação de seus alunos. Sua fala permite perceber que quando 

seus alunos chegam à prática e se deparam com problemas reais, eles respondem a esses 

problemas tendo como referências as práticas que conheceram quando eram alunos da 

Educação Básica, ou então, as que conheceram em seu estágio durante a formação. Para P8, 

isso gera um ciclo vicioso, em que o professor REPRODUZ ERROS, pois os alunos acabam 

por fazer da forma como receberam em sua formação. 

 

Eles continuam ouvindo teorias, que dizem para eles como as coisas deveriam 

funcionar, mas eles quando se deparam com os problemas, com a realidade, eles 

não conseguem, eles continuam a fazer da maneira como eles receberam (na 

Educação Básica), isso é um ciclo vicioso. (P8) 

 

P8 alerta que os erros são reproduzidos mesmo quando são reconhecidos pelos alunos. 

Ela relata que no momento em que seus alunos vão estagiar, se deparam com professores com 

práticas que não estão em acordo com a formação pedagógica. No entanto, P8 alerta que esses 

alunos repetem os erros observados nas práticas dos outros. 

 

Isso assusta o aluno aqui, porque quando eles entram na parte da prática, eles 

ficam assustadíssimos: esses professores que estão lá fizeram a graduação, como 

eles fazem daquele jeito? Os nossos estagiários percebem isso, e depois eles 

terminam e vão fazer daquele mesmo jeito que viram os outros fazendo. (P8) 

 

A análise da tese 2indica a PESQUISA como elemento que, para P8, compõem a futura 

prática profissional de seus alunos. As evidências nos levam a crer que, para P8, a 

PESQUISA deve ser desencadeada pela curiosidade do professor. Isso se salienta em diversos 

trechos de sua entrevista. 
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Nós (professores da Educação Básica) temos que começar a entender a visão de 

questionar, de ser curioso, se você não é um professor curioso, você não vai trazer 

isso para suas crianças, ele tem que estar buscando o tempo inteiro. (P8)  

 

A professora defende que o professor precisa ser questionador, e ter essa visão. A 

curiosidade é a mola propulsora para a PESQUISA, esta, por sua vez, uma forma de 

Pedagogia. Seus alunos precisam compreender que a curiosidade desencadeia a PESQUISA, e 

isso proporciona o conhecimento. Portanto, enxerga uma relação estreita entre a curiosidade e 

o conhecimento.  

 

Uma dica para meu aluno que vai trabalhar na Educação Básica é que ele leia 

muito, que ele veja as coisas que estão acontecendo no país dele, que ele não se 

contente com aquilo que ele sabe, que ele tenha uma curiosidade permanente, é a 

curiosidade que move para o conhecimento. (P8) 

 

P8 propõe um alargamento cultural a seus alunos da Pedagogia. Indica a curiosidade 

contínua como atitude importante à carreira docente. A professora percebe que em algumas 

situações o professor fica em desvantagem cultural em relação a seu aluno, isso seria um 

grande complicador para que o professor desenvolva seu trabalho. 

 

Tem aluno que às vezes fica exposto a situações muito conflitantes, têm alunos 

nossos que nunca viram o mar, e aí? Viu na revista ou na televisão esses alunos 

podem dar aula em instituições em que os alunos viajam para fora do país duas ou 

três vezes por ano? Conhece coisas que ele nunca pensou em ver. (P8) 

 

As descrições fornecidas por P8 ajudam a situar a complexa situação em que alguns 

alunos se encontram. Isso torna a tarefa dos formadores dês professores bastante difícil, 

fornecer conhecimentos que vão além do currículo, não é para P8 uma tarefa simples. Nesse 

cenário, sua proposta de alargamento cultural parece ser bastante adequada. A PESQUISA 

surge como um grande facilitador desse processo de aprendizagem. 

 

Não de resolver todos os problemas da educação, mas de pelo menos darem conta 

daquilo que se espera de um professor da Educação Básica. Se espera que ele leve 

esse a aluno a entender a sua realidade, que esse aluno saiba interpretar o mundo 

em que ele vive, a realidade em que ele vive, que ele possa saber se expressar, saber 

ler e interpretar, isso é a obrigação mínima do professor, a mais difícil, mas é a 

mínima. (P8) 

 

P8 não espera que seus alunos resolvam todos os problemas educacionais do país, mas 

que façam o que para ela é tarefa mínima de professor: possibilitar que seus alunos aprendam 

a interpretar e a entender a realidade em que vivem e que possam se expressar diante dela. 

Nesse sentido, a leitura e a escrita são os meios para esse fazer pedagógico.  

A tese 3 possibilita compreender que para P8 o elemento AJUDAR SEU ALUNO A 

CONSTRUIR O CONHECIMENTO é uma prática própria do formador de professores. Ela 
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indica que o professor de Pedagogia deve aproveitar o tempo, cada vez mais restrito, para 

fazer de suas aulas, momentos privilegiados para a construção do conhecimento.  

 

Esse espaço fica cada vez mais restrito porque você só conta com aqueles seus 

minutos ali para que aconteça alguma coisa, você não tem esse aluno fora, para 

chamá-lo outra hora, para chamá-lo outro dia, então, nesse espaço tem que estar 

nas mãos de professores muito bons, que saibam aproveitar aquilo que está ali. (P8)  

 

Essa metáfora ilustrada abaixo é muito difundida nos meios educativos permite 

percebera inclinação de P8 ao construtivismo, isso aparece em sua fala por meio de uma 

dissociação de noções. Os termos utilizados para isso foram de um lado “a exposição e a 

reprodução” e de outro “a construção”. “(P8) – Quando eu digo sala de aula, é um espaço de 

construção, não é simplesmente de exposição e de reprodução, é de construção”. 

Para P8, seria importante melhor os alunos que tem na graduação para poder AJUDAR 

SEU ALUNO A CONSTRUIR O CONHECIMENTO, entende essa construção como algo 

que deve ser feito junto ao aluno e propõe um alargamento cultural. Com isso pretende que 

ajudar seus alunos a vencerem as limitações que têm em relação à futura prática.  

 

(P8) – Acho que nós poderíamos conhecer melhor o aluno para ajudá-los a vencer 

as limitações, investindo nele, trazendo ele para junto, colocando ele para ler, 

colocando ele para ver filme.  

 

Fica possível perceber em sua fala que a necessidade de seu aluno não se resume apenas 

de estudo, mas toda sorte de pesquisas que possibilitem-no construir seu conhecimento e 

compreender o mundo a sua volta. O esquema abaixo representa a conexão entre as teses 

dessa professora.  

 

Figura 31: Esquema Ilustrativo 8 

Fonte: Elaboração Própria 
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Por esse esquema fica possível compreender como P8 articula sua argumentação para 

sustentar suas teses. Na sua dissociação de noções existem dois professores, o professor da 

Educação Básica, REPRODUZ ERROS e o da Pedagogia CONSTRÓI O 

CONHECIMENTO. Ao fazer essa dissociação, relaciona a pesquisa ao professor universitário 

e o fazer prático ao professor da Educação Básica, conforme descrito na literatura (DINIZ-

PEREIRA, 2011; BALZAN, 1994). Para P8, o professor da Pedagogia precisa do 

conhecimento prático para ensinar seu aluno e o professor da Educação Básica precisa da 

pesquisa para executar sua prática com sucesso. Infere-se daí que a representação da prática 

do professor da Educação Básica é subsidiada por um saber prático, mas que precisa de 

inserção científica, que pode ser solucionado com a prática da PESQUISA, assim P8 supõe 

que o “circulo vicioso” pode ser desfeito, ele também é ratificado na literatura 

(SCHWARTZMAN, 2007; POCHMANN, 2004). A força do elemento PESQUISA nessa 

dissociação pode ser corroborada por Mazzotti (2011), que expõe uma dissociação de noções 

entre os termos “trabalho docente”, associado ao feminino, ao cuidar e à responsabilidade e 

“profissões liberais”, relacionado ao masculino e associado a “um saber científico”, este 

superior ao anterior. Portanto, essa dissociação expõe a falta de prestígio científico com que 

vem sendo vista a profissão docente.  

 

4.9 Sujeito 9 (P9) 

 

P9 é formada em um Curso Normal em Pedagogia, tem Pós-graduação em Formação 

Docente e Mestrado em Educação. Trabalhou como professora e coordenadora na Educação 

Básica, na graduação é professora do Curso de Pedagogia. Esta entrevista foi realizada em 

uma sala de reuniões na própria Universidade em que a professora trabalha, horas antes de 

entrar em sua sala de aula, durante toda a entrevista a o pesquisador e o professor entrevistado 

ficaram estavam na sala de aula.  
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4.9.1 Aplicação MEA 

Quatro controvérsias surgiram na fala de P9, as duas primeiras dão saliência à sua 

perspectiva a respeito das práticas profissionais do professor da educação básica. As duas 

seguintes dizem respeito a própria pratica. A primeira controvérsia de P9 trouxe a tona a tese 

de que alargamento cultural é importante para a prática do professor da Educação Básica.  

 

Tese 1 

Tese 1: ALARGAMENTO CULTURAL É IMPORTANTE PARA A PRÁTICA 

DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  

 

Acordo 1: Alargamento cultural é o que a gente mais tem feito aqui para poder 

ampliar esse conteúdo desse aluno. 

“Alargamento cultural é o que a gente mais tem feito aqui, eles precisam ir a museu, 

ele precisam ir ao cinema, eles precisam ir à exposição, a gente tem feito isso 

avassaladoramente para poder ampliar esse conteúdo desse aluno”. (p.2) 

Acordo 2: Você tem um manancial de coisas que você tem que passar e muitas 

vezes você percebe que o aluno não está dando conta.  

“A questão cultural é muito fraca, então isso dificulta muito nosso trabalho, você tem 

um manancial de coisas que você tem que passar e muitas vezes você percebe que o 

aluno não está dando conta daquilo”. (p. 3) 

Acordo 3: Quando o aluno vê o mundo de forma diferente ele começa a ver o 

processo educacional de maneira diferente. 

"O aluno começa ver o mundo de forma diferente, então quando ele vê o mundo de 

forma diferente ele começa a ver o processo educacional de maneira diferente, até a 

maneira com ele vai trabalhar a aula dele, no cotidiano dele de forma interdisciplinar 

ele tem que ter alargamento cultural”. (p. 3) 

Acordo 4: Se vocês não tiverem um alargamento cultural, se vocês não se 

aprimorarem cada vez mais, os alunos vão engolir vocês.  

“Eu digo para as alunas, se vocês não tiverem um alargamento cultural, se vocês não 

se aprimorarem cada vez mais, os alunos vão engolir vocês, porque eles estão cada 

vez mais pensando diferente e buscando informação de forma diferente, então a 

escola precisa estar pensando de forma diferente e logicamente a formação do 

educador também tem que estar diferente”. (p. 4)  



 

139 

 

 

Argumentos utilizados para sustentar a tese1: 

Tipologia de argumento 1: Argumento fundado na estrutura do real por uma ligação 

de sucessão, meio e fim.  Argumento fundado na estrutura do real estabelecido por 

uma ligação de sucessão entre fato, em uma relação entre meio e fim.  A professora 

acredita que é preciso fazer com que seus alunos tenham um ganho de capital 

cultural, isso é importante para seu desempenho enquanto profissional. 

Tipologia de argumento 2: Argumento fundado na estrutura do real por uma ligação 

de sucessão, em uma relação de causa e efeito. O baixo capital cultural de seus alunos 

dificulta o trabalho que P9 precisa desenvolver. Nesse caso, identifica nos alunos um 

problema para a realização das atividades. 

Tipologia de argumento 3: Argumento fundado na estrutura do real por uma ligação 

de sucessão, meio e fim. .   O alargamento cultural para P9 é um meio de se olhar de 

forma diferenciada. Consequentemente acredita que o aluno também verá a educação 

de forma diferente. 

Tipologia de argumento 4: Argumento quase-lógico, por uma implicação. Exibe 

uma relação de implicação. P9 explica que o alargamento cultural é uma maneira de  

não ser engolido pelos alunos, nesse caso os alunos representam o mundo, de devora 

aos que não se adaptam às mudanças. 

Quadro 24: Acordos e argumentos para a tese 1 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 32: Esquema argumentativo para a tese 1 
Fonte: Elaboração Própria 
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Tese 2 

Tese 2: A PRÁTICA DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA É 

INTERDICIPLINAR.  

 

Acordo 1: Quanto mais coisas ele souber, mais interdisciplinar ele vai poder 

trabalhar. 

“Não adianta ele falar do problema lá na Arábia Saudita se ele não conhece o espaço 

geográfico, se ele não conhece a historia daquilo, então quanto mais coisas ele souber, 

mais interdisciplinar ele vai poder trabalhar”. (p.5) 

Acordo 2: Temos um grupo de disciplinas que são totalmente interdisciplinares,  

quando você trabalha dessa maneira você percebe o quanto faz falta se esse 

aluno não tem um embasamento cultural. 

“O nosso curso de Pedagogia ele tem todo semestre, um grupo de disciplinas que são 

totalmente interdisciplinares, elas conversam o tempo todo, quando você trabalha 

dessa maneira você percebe o quanto faz falta se esse aluno não tem um 

embasamento cultural”. (p. 5) 

Acordo 3: O mundo está todo interligado, a gente viveu aí e vive uma 

globalização avassaladora, há 15 anos você conseguia dar uma aula, puxando 

uma gavetinha da disciplina, hoje você não consegue mais. 

"O mundo está todo interligado, a gente viveu aí e vive uma globalização 

avassaladora, há 15 anos você conseguia dar uma aula, puxando uma gavetinha da 

disciplina, hoje você não consegue mais, o aluno que você está recebendo hoje de 

fundamental é um aluno que tem tablet, que usa a internet, que qualquer coisa ele 

pode saber através da internet, tudo vira informação para ele, se você não der o 

suporte para isso, se você não orientar o aluno, onde ele vai pesquisar, como ele vai 

pesquisar, ele não ver ter nunca uma educação adequada”. (p.6) 

Acordo 4: O nosso mundo está totalmente interligado, então o professor (da 

Educação Básica) tem que pensar de uma forma interdisciplinar. 

“O nosso mundo está totalmente interligado, então o processo da universidade 

também tem que ser interligado para que o professor passe a pensar assim, ele não 

pode pensar de forma engavetada, ele tem que pensar de uma forma interdisciplinar”. 

(p. 6)  

Argumentos utilizados para sustentar a tese 2: 
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Tipologia de argumento 1: Argumento quase-lógico, relação matemática, 

comparação. Compara medidas entre dois elementos. “Quanto mais souberem, mais 

interdisciplinar “Apresentam-se como constatação de fato. P9 acredita que a melhoria 

no trabalho é proporcional à quantidade de conhecimento.  

Tipologia de argumento 2: Argumento fundado na estrutura do real por uma ligação 

de sucessão, causa e efeito. A causa é “quando você trabalha dessa maneira” e o 

eleito evocado é “você percebe o quanto faz falta se esse aluno não tem um 

embasamento cultural”. 

Tipologia de argumento 3: Argumento quase-lógico, implicação. Com essa relação 

P9 propõe uma responsabilidade ao professor da Educação Básica, “se você não der o 

suporte para isso, se você não orientar o aluno, onde ele vai pesquisar, como ele vai 

pesquisar, ele não ver ter nunca uma educação adequada”. 

Tipologia de argumento 4: Argumento quase-lógico, transitividade. Entre a 

mudança no mundo e a mudança na práticas. Expressa o sentido da mudança nas 

práticas devido a uma mudança externa. 

Quadro 25: Acordos e argumentos para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 33: Esquema argumentativo para a tese 2 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tese 3 

Tese 3: SOMOS MODELOS DA PRÁTICA DIALÓGICA QUE QUEREMOS 

QUE SEJAMOS PARA NOSSOS ALUNOS.  

 

Acordo 1: Hoje a gente pensa que a educação é feita a por um trabalho 

dialógico, e não que um sabe mais e o outro sabe menos. 

“Hoje a gente pensa que a educação é feita a por um trabalho dialógico, e não que um 

sabe mais e o outro sabe menos, eu imagino que aquele público que está ali na sala é 

um público que sabe alguma coisa e eu tenho que buscar daquele público o que ele 

sabe, porque a partir do que ele sabe a gente vai ampliar isso”. (p.9) 

Acordo 2: Professor e aluno aprendem e ensinam ao mesmo tempo, isso é o 

trabalho dialógico que começa sempre por uma boa problematização.  

“O trabalho dialógico é um trabalho em que o aluno é parte do processo de 

aprendizagem, o professor vai problematizar o tempo todo e a partir dessa 

problematização é que o aluno vai se motivar para essa aprendizagem e vai construir 

um processo de diálogo o tempo todo, então professor e aluno aprendem e ensinam ao 

mesmo tempo, isso é o trabalho dialógico que começa sempre por uma boa 

problematização”. (p. 9) 

Acordo 3: Nós aqui somos modelos, o que agente faz serve de subsidio para que 

ele tenha uma nova prática lá fora. 

"A gente faz isso aqui para poder ser um modelo, seria interessante sair da teoria do 

modelo, mas isso ainda é muito complicado, nós aqui somos modelos, o que agente 

faz serve de subsidio para que ele tenha uma nova prática lá fora”. (p.10) 

Acordo 4: Se eu tenho uma prática e estática, paralisada, não dialógica, de que 

eu sei e você não sabe ele vai reconstituir essa prática na hora em que ele estiver 

na sala de aula.  

“Se eu tenho uma prática e estática, paralisada, não dialógica, de que eu sei e você 

não sabe ele vai reconstituir essa prática na hora em que ele estiver na sala de aula”. 

(p. 10)  

Argumentos utilizados para sustentar a tese 3: 

Tipologia de argumento 1: Argumento quase-lógico, identidade total, regra de 

justiça. Para P9 a “educação é feita a por um trabalho dialógico, e não que um sabe 

mais e o outro sabe menos, eu imagino que aquele público que está ali na sala é um 
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público que sabe alguma coisa”. 

Tipologia de argumento 2: Fundado na estrutura do real, ligação de sucessão, causa 

e efeito. P9 indica como causa “o professor vai problematizar o tempo todo” e como 

efeito “a partir dessa problematização é que o aluno vai se motivar para essa 

aprendizagem e vai construir um processo de diálogo o tempo todo”. 

Tipologia de argumento 3: Fundado na estrutura do real, ligação de sucessão, causa 

e efeito. Mesmo que P9 utilize a palavra modelo, o argumento evoca o sentido de 

uma causa “o que agente faz” e de efeito “subsidio para que ele tenha uma nova 

prática lá fora”. 

Tipologia de argumento 4: Fundado na estrutura do real, ligação de sucessão, causa 

e efeito. Para P9, sua prática reflete nas futuras práticas de seus alunos. “Se eu tenho 

uma prática e estática, paralisada, não dialógica, de que eu sei e você não sabe ele vai 

reconstituir essa prática na hora em que ele estiver na sala de aula”. 

Quadro 26: Acordos e argumentos para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 
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 Figura 34: Esquema argumentativo para a tese 3 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tese 4 

Tese 4: O PROFESSOR DA PEDAGOGIA PRECISA TER VIVENCIA 

PRÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.  

 

Acordo 1: Fica muito mais fácil a gente dar algum parecer porque a gente já 

viveu algo parecido. 

“Eu trabalhei em diversos níveis da educação, por isso eu tenho um olhar muito 

amplo do contexto educacional, então quando os alunos trazem alguma demanda, 

algumas práticas que eles vivenciaram e que a gente tem que confrontar e dialogar, 

fica muito mais fácil a gente dar algum parecer porque a gente já viveu algo 

parecido”. (p.13) 

Acordo 2: Eu não seria a professora que eu sou se não tivesse o chão da sala de 

aula.  

“Eu digo para eles que a gente tem o chão da sala de aula e, o chão da sala de aula é 

uma coisa que entranha, eu não seria a professora que eu sou se não tivesse o chão da 

sala de aula, eu não teria a prática que eu tenho se eu não tivesse vivido a vida inteira 

com crianças e adolescentes, eu acho que eu não teria a tarimba que eu tenho”. (p. 14) 

Acordo 3: Eu aprendi muito com meu trabalho, eu trouxe coisas que eu aprendi 

do meu trabalho em escola. 

"Quando a gente trabalha dentro das escolas, elas ficam fazem um trabalho 

avassalador de formação continuada e eu sempre trabalhei em escolas muito boas, 

que tinham isso como prioridade no seu trabalho, então eram reuniões semanais de 

formação continuada, então eu aprendi muito com meu trabalho, eu trouxe coisas que 

eu aprendi do meu trabalho em escola”. (p. 15) 

Acordo 4: Eu vivenciei, então eu posso falar.  

“Como é que eu vou falar de formação continuada para os meus alunos nas 

disciplinas se eu nunca vivenciei isso? Mas eu vivenciei, então eu posso falar, a gente 

fala com mais tranqüilidade”. (p. 15)  

Argumentos utilizados para sustentar a tese 4: 

Tipologia de argumento 1: Argumento quase-lógico, propõe uma transitividade 

entre o que viveu e sua prática na graduação.  “Eu trabalhei em diversos níveis da 

educação”, “tenho um olhar muito amplo do contexto educacional”. 

Tipologia de argumento 2: Funda o real, por meio de uma metáfora. P9 diz ter “o 
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chão da sala de aula” e para ela, “o chão da sala de aula é uma coisa que entranha, eu 

não seria a professora que eu sou se não tivesse o chão da sala de aula”. 

Tipologia de argumento 3: Fundado na estrutura do real, ligação de sucessão, causa 

e efeito. Sendo que a causa é relacionada à vivência prática “Quando a gente trabalha 

dentro das escolas” e o efeito é “então eu aprendi muito com meu trabalho, eu trouxe 

coisas que eu aprendi do meu trabalho em escola”. 

Tipologia de argumento 4: Argumento quase-lógico, implicação. P9 estabelece uma 

relação de implicação entre “se eu nunca vivenciei isso” e “como é que eu vou falar 

de formação continuada para os meus alunos nas disciplinas”.  

Quadro 27: Acordos e argumentos para a tese 4 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 35: Esquema argumentativo para a tese 4 

Fonte: Elaboração Própria 
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4.9.2 Evidências interpretativas 

 

A análise da tese 1 evidencia ALARGAMENTO CULTURAL como elemento que deve 

compor a formação de um professor. O jogo argumentativo de P9 salienta esse elemento 

como de fundamental importância para a formação de seu aluno da graduação em Pedagogia. 

Para P3, o aluno que chega ao curso de Pedagogia não tem capital cultural suficiente para sua 

formação, ela acredita que seu aluno também precisa observar outras realidades para poder a 

desenvolver uma prática que esteja em acordo com as demandas do momento atual. 

    

Alargamento cultural é o que a gente mais tem feito aqui, eles precisam ir a museu, 

ele precisam ir ao cinema, eles precisam ir à exposição, a gente tem feito isso 

avassaladoramente para poder ampliar esse conteúdo desse aluno (...) a questão 

cultural é muito fraca, então isso dificulta muito nosso trabalho, você tem um 

manancial de coisas que você tem que passar e muitas vezes você percebe que o aluno 

não está dando conta daquilo. (P9) 

 

A professora acredita que o ALARGAMENTO CULTURAL amplia a visão do aluno 

a respeito do mundo, isso influencia a forma como desenvolve sua prática. quando percebe 

relações entre as coisas, consegue desenvolver uma prática interdisciplinar.  

  

O aluno começa ver o mundo de forma diferente, então quando ele vê o mundo de 

forma diferente ele começa a ver o processo educacional de maneira diferente, até a 

maneira com ele vai trabalhar a aula dele, no cotidiano dele de forma interdisciplinar 

ele tem que ter alargamento cultural. (P9) 

 

A entrevistada percebe que o mundo está interligado, ele está diferente de como era 

antes, muitas mudanças aconteceram, devido a isso, o aluno precisa buscar informações novas 

e levar isso para a sua prática. Diz que as crianças estão com uma mentalidade diferente de 

antes e os professores da Educação Básica precisam se adaptar às mudanças. 

 

Eu digo para as alunas, se vocês não tiverem um alargamento cultural, se 

vocês não se aprimorarem cada vez mais, os alunos vão engolir vocês, 

porque eles estão cada vez mais pensando diferente e buscando informação 

de forma diferente, então a escola precisa estar pensando de forma diferente 

e logicamente a formação do educador também tem que estar diferente. (P9) 

 

 

A tese 2 indica como elemento principal INTERDICIPLINAR, isso é puxado por uma 

nova condição observa quda na realidade. P9 entende as mudanças tecnologias como um 

elemento símbolo dessa mudança. O professor precisa ter conhecimentos suficientes para 

trabalhar de forma INTERDICIPLINAR, isso ajudará ele a possibilitar que seus alunos 
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tenham uma aprendizagem da forma como acredita que precisa ser feita, a exemplo, uma 

direção para o uso de novas tecnologias em sala de aula. 

 

O mundo está todo interligado, a gente viveu aí e vive uma globalização 

avassaladora, há 15 anos você conseguia dar uma aula, puxando uma 

gavetinha da disciplina, hoje você não consegue mais, o aluno que você está 

recebendo hoje de fundamental é um aluno que tem tablet, que usa a internet, 

que qualquer coisa ele pode saber através da internet, tudo vira informação 

para ele, se você não der o suporte para isso, se você não orientar o aluno, 

onde ele vai pesquisar, como ele vai pesquisar, ele não ver ter nunca uma 

educação adequada. (P9) 

 

 

 

A tese 3 aponta SOMOS MODELOS e PRÁTICA DIALÓGICA como a percepção 

que tem da própria prática, conforme observado em outras análises, P9 se identifica como 

modelo para seus discentes. Ela menciona que pretende instigá-los a desenvolver uma nova 

prática, deixando claro que percebe a necessidade de mudança nas práticas que estão sendo 

desenvolvidas na Educação Básica.  

 
O trabalho dialógico é um trabalho em que o aluno é parte do processo de 

aprendizagem, o professor vai problematizar o tempo todo e a partir dessa 

problematização é que o aluno vai se motivar para essa aprendizagem e vai 

construir um processo de diálogo o tempo todo, então professor e aluno 

aprendem e ensinam ao mesmo tempo, isso é o trabalho dialógico que 

começa sempre por uma boa problematização (...) a gente faz isso aqui para 

poder ser um modelo, seria interessante sair da teoria do modelo, mas isso 

ainda é muito complicado, nós aqui somos modelos, o que agente faz serve 

de subsidio para que ele tenha uma nova prática lá fora. (P9) 

 

 

 

Nesse momento P9, exibe as qualidade que vê em sua prática e que deseja ver nas 

práticas do professor da Educação Básica, uma prática não paralisada, que se adéqua às 

realidades e se desenvolve com ALARGAMENTO CULTURAL, com pesquisa e busca de 

informações. 

O mais importante para a professora é que seus alunos tenham uma PRÁTICA DIALÓGICA. 

 

Se eu tenho uma prática e estática, paralisada, não dialógica, de que eu sei e 

você não sabe ele vai reconstituir essa prática na hora em que ele estiver na 

sala de aula. (P9) 

 

 

A tese 4 de P9 exibe os mesmos sentidos já apontados nas teses de outros professores, 

por isso será discutida juntamente aos dos outros sujeitos, no próximo capítulo.  
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4.10 Sujeito 10 (P10) 

 

P10 é pedagoga, tem Mestrado em Educação e Doutorado em Educação. Foi professora 

da Educação Básica e atualmente é professora do curso de Pedagogia. Esta entrevista foi 

realizada em uma sala de reuniões na própria Universidade em que a professora trabalha, 

durante toda a entrevista apenas o pesquisador e a professora entrevistada ficaram estavam na 

sala de aula. As falas de P10 foram redundantes em relação às falas dos seus pares, por esse 

motivo decidimos não apresentá-las, pois seria uma reapresentação dos resultados já vistos. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Há 20 anos, Magalhães, Maia e Alves-Mazzotti (1996) pesquisaram as representações 

sociais de trabalho docente elaboradas por professores de Pedagogia. Essa pesquisa aponta o 

elemento “compromisso” como o núcleo central e, “dedicação”, “interação” e “atualização” 

como sistema periférico da representação. As autoras identificaram que trabalhos acadêmicos 

amplamente difundidos são referências para esses professores. Seus dados sugerem o 

comprometimento como o aprendizado do aluno como orientador das práticas dos sujeitos de 

sua pesquisa.  

Alves-Mazzotti (2008) em investigação sobre a identidade docente pesquisou 

representações sociais de ser professor em professores da Educação Básica.Os resultados 

indicaram o sentido de “dedicação” como único elemento central e apontou que essa 

representação parecia se ancorar nos sentidos associados à maternidade, ao cuidar e proteger. 

Diante dos resultados das autoras, propusemo-nos a investigar as representações sociais 

das práticas de professores da Educação Básica por seus formadores. Os dados foram 

coletados por entrevistas semiabertas, videogravações, induções de metáforas e 

autoconfrontação e tratados pela utilização do MEA, de acordo com a Teoria da 

Argumentação. As controvérsias que surgiram nas falas dos sujeitos participantes 

evidenciaram três caminhos argumentativos que organizam sua retórica. Neles, os elementos 

podem ser resumidos de acordo com as intenções dos entrevistados: a) composto por 

elementos que para os sujeitos orientam as práticas do professor da Educação Básica; b) 

formado por elementos que os sujeitos entendem como relevantes para a formação e a prática 

do professor da Educação Básica e; c) constituído por elementos que os sujeitos participantes 

percebem como importantes para a sua própria prática na formação de professores. Segue 

discussão desses em conformidade com o MEA. 

a) Elementos que apontam indícios de representações sociais das práticas dos 

professores da Educação Básica por seus formadores: 

A argumentação dos professores pesquisados permite compreender que os elementos 

ENSINAR E APRENDER, DAR ATENÇÃO, PESQUISA e ESTUDO fazem parte da 

prática dos profissionais da Educação Básica. Esses elementos foram os que mais tencionaram 

os argumentos dos sujeitos quando defenderam a ótica que tem do futuro trabalho de seus 

alunos.  
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b) Elementos que os sujeitos compreendem como relevantes para a formação e a 

prática do professor da Educação Básica: 

Os elementos que surgiram nas análises das falas dos sujeitos participantes e tencionou 

seus argumentos na defesa do que eles acreditam ser importante para as futuras práticas de 

seus alunos são, EXPERIÊNCIA PRÁTICA e RESPONSABILIDADE, aparecem como os 

mais relevantes para os sujeitos. 

c) Elementos que os sujeitos participantes percebem como importantes para a 

própria prática na formação de professores:  

As análises das estratégias argumentativas engendradas pelos sujeitos participantes 

revelaram que em relação à sua própria prática, eles compreendem os elementos VIVÊNCIA 

PRÁTICA, SOMOS MODELOS, como fundamentais. Os professores têm tais elementos 

como da sua prática. 

Das análises aqui empreendidas emergiu uma rede de significados veiculados pelas 

falas. Elas revelam indícios das representações sociais desses sujeitos acerca das práticas dos 

professores da educação básica. Essa rede foi uma via para compreender como esses 

professores engendram suas práticas. Décadas de literaturas revisadas e a dinâmica que veio à 

tona com as análises, permitiram inferir como essas representações são objetivadas e 

ancoradas. O que encontramos foi um sistema vivo de significados alimentado pela literatura 

e pelo conhecimento prático da educação no Brasil pelos sujeitos participantes.  

No centro dessa rede de relações entre os sentidos encontra-se o próprio professor de 

Pedagogia, ele é o vértice de todos os sentidos, sua importância é tamanha, que se descrevem 

como MODELO para seus alunos, “nós aqui somos modelos, o que a gente faz serve de 

subsidio para que ele tenha uma nova prática lá fora” (P9). O que o torna central nessa rede é 

seu conhecimento de causa, sua VIVÊNCIA PRÁTICA na Educação Básica, a qual 

possibilita ser um reflexo para seu aluno que também será professor, “se o sujeito não tem a 

prática para saber o que é uma primeira série, uma segunda, uma terceira, não tem 

competência para discutir isso com um sujeito que vai ser esse professor amanhã” (P3). 

Importante assinalar, que a maioria dos sujeitos entrevistados tinha prática na Educação 

Básica. Em outro grupo, os resultados poderiam ser diferentes. 

Acreditam que os professores da Educação Básica cometem erros por não se 

atualizarem, “eles acabam repetindo coisas que já foram mudadas, alguns erros são repetidos 

porque ele não buscou corrigir” (P5), falhas relacionadas às práticas de uma Pedagogia ruim, 

“a gente ainda vê essa escola tradicional se perpetuando, o mundo mudou e a escola ainda está 
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ligada a hábitos e vícios, em Pedagogias tradicionais” (P2). Importante ressaltar aqui a alusão 

à dissociação de noções muito utilizada hoje no meio educacional, em que o termo I, a 

Pedagogia tradicional, opõe-se ao termo II, a Nova Pedagogia. Essa dissociação de noções já 

foi encontrada em inúmeros trabalhos, inclusive na maior parte de nossos sujeitos, e joga toda 

a negatividade dos problemas da escola no termo I, deixando toda positividade ao termo II 

(CARREIRO; CASTRO, 2012). Ao que parece, essa concepção de uma Nova Pedagogia está 

subjacente às explicações e à necessidade de se insistir tanto em mudanças necessárias à 

prática dos professores. 

Esperam que as suas ações possam modificar as condições precárias da Educação 

Básica no país, “se ele não conhece a realidade de uma escola básica, como é que ele vai ter 

conhecimento suficiente da prática para convencer esse aluno que é possível transformar a 

escola” (P8). Por isso são utilizadas como uma ferramenta didática, ensinam o que para eles 

não deve estar apenas no discurso, ou na teoria de como deve ser feito, “os alunos percebem 

que a gente faz esse movimento de estudo, a gente está confirmando o que a gente está 

dizendo pra eles” (P1). 

Suas práticas serão um reflexo para os professores que formam, “o que nós podemos 

fazer muito aqui é tentar ser um espelho” (P4), por isso devem ser feitas com 

RESPONSABILIDADE. Ela própria deve servir de guia para seus alunos quando esses 

estiverem na Educação Básica. “A formação desse indivíduo que sair daqui, ele tem que ser 

antes de mais nada responsável” (P9). Percebem que além da RESPONSABILIDADE, a 

EXPERIENCIA PRÁTICA é um norteador das práticas do professor da Educação básica, 

“ele só vai se tornar um professor mesmo à medida que ele começa a trabalhar que ele reflete 

sobre a ação dele” (P4). 

Para os sujeitos pesquisados, ENSINAR E APRENDER são uma prática importante do 

professor da Educação Básica, como reproduz a ideia de troca de conhecimentos e vivências 

entre professor e aluno, as duas palavras devem ser escritas juntas, pois remetem ao conceito 

de prática dialógica, que por sua vez evoca a obra de Paulo Freire, escritor reconhecido no 

meio educativo, como fonte de inspiração para o trabalho docente. O autor (1997, p.160) 

difunde que “ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria”. Algumas das falas dos sujeitos parecem reproduzir a sua escrita, “a gente trabalha 

com uma Pedagogia relacional, o professor ensina e aprende e o aluno aprende e ensina (P2). 

Para Gadotti (2003), Paulo Freire insistia em uma escola de companheirismo, defendia 

uma Pedagogia do diálogo, das trocas, onde o professor assume uma postura relacional, 
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dialógica, contextual e comunitária. ENSINAR E APRENDER é uma prática dialógica que 

torna possível ao professor DAR ATENÇÃO aos seus alunos. Isso sugere uma percepção 

total dos alunos, uma visão do todo e uma audição sensível do que dizem esses alunos, “nisso 

de ouvir não e só a audição é o todo daquela criança” (P4). A prática da escuta sensível é 

aquela em que o professor percebe o aluno em seu contexto geral e a partir daí pode interagir 

com ele (SELLI; REMIÃO; AXT, 2011).  Para as autoras (2011, p.469) “a importância da 

escuta do professor no cotidiano da sala de aula parece fundamental para que se estabeleçam 

relações entre os sujeitos da aprendizagem”. 

DAR ATENÇÃO é uma ação importante para o professor da Educação Básica, sua 

prática deve ser comprometida com o aprendizado de seus alunos, “quando o aluno não está 

aprendendo a gente tem que se mobilizar” (P9). Para os sujeitos participantes, após essa 

primeira ação, o docente deve buscar entender seu aluno e refletir sobre as condições 

observadas, “escutar para pensar e ver a partir daquilo o que você vai fazer” (P3). Morgado 

(2002) percebe que o foco no aluno e no que ele traz consigo é uma importante característica 

da Pedagogia Nova, a qual propõe que o professor conheça-o e, na medida em que isso 

acontece, o docente pode aproveitar a bagagem de informação desse e articulá-la com 

conteúdos de ensino. Ela aponta que na reconhecida Pedagogia Tradicional o professor é 

reconhecido como autoridade máxima, na Pedagogia nova, a diferença entre professor e aluno 

se diluem. A dissociação entre duas Pedagogias está presente também na literatura da área. 

Refletir é uma prática do professor, para Arce (2001) diversas orientações do MEC, 

inclusive para a formação docente, estão relacionadas à noção de professor reflexivo. Para a 

autora, as bases da formação docente no Brasil estão alicerçadas em obras como a de Schön 

(1987). A esse respeito, Lüdke (2001) salienta a ideia de que o professor pesquisador veio a 

rebote das concepções introduzidas por Schön (1987; 1997). Para ela, esse professor tem a 

pesquisa como recurso principal. Para os sujeitos, pesquisar possibilita essa reflexão, nesse 

sentido a PESQUISA, como ato de prestígio científico, é uma das práticas que o professor de 

Pedagogia percebe como importante para o professor da Educação Básica, “então você 

precisa ter esse olhar de pesquisa para saber quais são os fatores que interferem na 

aprendizagem de seus alunos” (P7). Permite que ele se posicione diante dos problemas que 

observa na Educação, especificamente no que se refere ao aprendizado de seu aluno. Contudo, 

a PESQUISA é um trabalho associado ao professor universitário, ao professor da Educação 

Básica é associado o ensino (LUDKE; BOING, 2004). O sentido que o termo pesquisa 

assume nas falas dos sujeitos é, portanto, diferente da concepção que se tem academicamente. 
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Na graduação, o termo aparece fortemente associado à pesquisa que se faz na internet para 

trabalhos curriculares. 

 Por esse motivo outra prática se faz necessária a esse profissional, o aprendizado 

contínuo, que por sua vez é possibilitado pela formação continuada, sugerida pelo elemento 

ESTUDO, que injeta cientificidade na prática da PESQUISA, “vão trabalhar com a formação 

continuada, porque é isso que vai gerar uma prática com subsídio na vida de vocês (...) a 

busca é eterna, essa fala não e minha é de Paulo Freire” (P9). Verifica-se que a formação 

continuada é vista na literatura científica como uma possibilidade para que o professor da 

educação básica ao mesmo tempo aproxime a produção acadêmica dos problemas 

relacionados ao nível educacional em que ele trabalha (LÜDKE; CRUZ; BOING, 2009; 

MALDANER, 2004; FIORENTINI, 2004; ANDRÉ, 2001; GERALDI; MESSIAS; 

GUERRA, 1998).  

Para os professores pesquisados, o próximo passo seria uma ação do professor da 

Educação Básica sobre sua realidade. Os docentes de Pedagogia percebem que podem 

interferir a partir de suas representações das práticas dos professores que formam. Suas 

representações orientam as suas práticas, conforme ilustra o esquema abaixo.  

 

Figura 36: Esquema ilustrativo das representações sociais dos sujeitos pesquisados  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Conforme foi possível perceber nas análises no capítulo anterior, as representações 

sociais das práticas dos professores da Educação Básica por seus formadores exprimem os 

sentidos de ENSINAR E APENDER, DAR ATENÇÃO, PESQUISA e ESTUDO, aqui 

descritos. É possível inferir que essas representações se objetivam nos slogans: “Prática 

dialógica” e “Profissional reflexivo” difundidos na área educacional e, ancoram em doutrinas 

educativas, com as quais os professores normalmente têm contato em suas formações, seja 

inicial ou continuada. Encontramos nas falas e nas imagens videogravadas, vestígios da que 

indicam a influência da obra de Karl Marx e Paulo Freire. Marx, pelo sentido de práxis, 

implícito na ideia de ação-reflexão-ação, enraizada na dinâmica das práticas dos sujeitos 
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participantes. Essa ideia é derivada da obra de Karl Marx, autor muito difundido na formação 

de professores, (PERRENOUD, 2002; SCHÖN, 2003; 1987; 1997; ALARCÃO, 2001; 2005; 

NÓVOA, 1997). E Freire, por sua reconhecida literatura que propõe uma prática pedagógica 

do diálogo e da compreensão do outro, ideias também muito constantes na bibliografia da 

formação docente, quando não diretamente sua obra, a de seus difusores (BRAGA et al, 2011; 

RIBEIRO, 2006; SCOCUGLIA, 2005; DEMO, 2002; GADOTTI, 2003; MOURA et al., 

1999; GRABAUSKA; BASTOS, 1998; COSTA, 1991). Possivelmente, essa ancoragem 

deriva da segurança que percebem nessas doutrinas, já que são amplamente reconhecidas 

como verdades em sua área de trabalho, são pontos de apoio confiáveis para que possam 

estabelecer suas práticas profissionais. Tais doutrinas completam sua identidade profissional e 

lhes colocam na sociedade possibilitando sua ação sobre o mundo.  

Para Reboul (1984; 1998) e Mazzotti (INÉDITO) slogans são eficazes na estratégia 

retórica abreviada, que Alves-Mazzotti e Mazzotti (2010) percebem como 

um discurso usual na educação. As falas abaixo evocam o sentido de ação-reflexão-ação e 

permitem perceber que o slogan “professor reflexivo” parece objetivar a representações. 

 

(P1) – Se o aluno não tomar consciência de que ele tem que fazer esse movimento 

de reflexão crítica, é quase como se acontecesse isso, ele não faz a relação entre o 

que ele estuda aqui com o que ele vai viver lá na prática.  

 (P2) - Ele precisa o tempo todo ser um profissional que reflita sobre a própria 

prática, é a questão da práxis dele.  

(P3) – Escute o seu aluno, em todos os sentidos e pense sobre isso. 

(P4) – É necessário que ele tenha essa preocupação de ouvir e aí nisso de ouvir não 

e só a audição é o todo daquela criança (...) porque hoje a gente tem uma galerinha 

muito diferente, e essa galera precisa ser entendida.  

(P5) – Mas precisa refletir sobre o que ele faz, aí vai conseguir fazer o trabalho 

dele com responsabilidade. 

(P6) – É propriamente a reflexão sobre a cão dede, o que não dá para fazer na 

teoria. 

 (P7) – Não dá para separar a prática da teoria e nem o contrário, você age reflete 

e volta a agir mas com responsabilidade. 

(P8) – Ele tem que ser um profissional que reflita sobre suas ações.  

 

Também foi possível perceber nas falas dos professores, a noção de troca de 

conhecimentos e de uma “Pedagogia relacional”, evocando o sentido de “prática dialógica”, 

slogan conhecido na área que também objetiva as representações. 

 

(P1) – A educação é uma troca, não é uma via de mão única. 

(P2) – A gente trabalha com uma Pedagogia relacional, o professor ensina e 

aprende e o aluno aprende e ensina. 

(P3) – As crianças não são mais as mesmas, o professor aprende muito se ouvir o 

que elas têm a dizer. 

(P4) – O professor trabalha a partir do que o aluno dele traz. 
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(P7) – Aqueles professores que adéquam a sua prática ao que o aluno traz para a 

sala de aula, para a realidade do aluno, eles têm tranquilidade na sala de aula para 

trabalhar. 

(P8) – Meu Deus! Ninguém é dono de conhecimento nenhum, eles estão aí para 

serem trocados, o professor aprende com seus pares e também com seus alunos.  

(P9) - Hoje a gente pensa que a educação é feita a por um trabalho dialógico, e não 

que um sabe mais e o outro sabe menos. 

(P10) – Nossa prática é dialógica, ninguém é dono da verdade, isso é coisa de que 

se coloca em cima de um pedestal e o aluno não aprende porque não chega até o 

professor.   
 

No campo das políticas educacionais, destacamos o movimento dos educadores, 

Brzezinski (2008) constatou que houve um avanço a respeito da delimitação da identidade do 

curso de Pedagogia e dos pedagogos, para a autora, isso se deve à mudança no corpus 

doutrinário dos cursos, a partir de contribuições do próprio movimento dos educadores.  

O projeto defendido por esse movimento é um entre diversos outros que disputam poder 

na arena política. O que o diferencia dos demais é que nele encontram-se reunidas entidades 

educacionais cujos princípios alinham-se à qualidade social para formar professores. Dentre 

outras entidades, estão a ANFOPE, a ANPEd, a ANPAE e a FORUNDIR. Segundo 

Brzezinski (2008, p.1141) o projeto que elas defendem é de uma “sociedade, de educação, de 

formação de professores e de escola fundamentado na concepção histórico-social e que tem 

como paradigma educacional as relações entre cultura, sociedade e educação”. 

Com efeito, esse movimento percebe as transformações sociais que provocam mutações 

no papel atribuído ao professor e aponta, em especial, àquelas relacionadas ao mundo do 

trabalho. Aderir a ele implica compreender a complexidade dos elementos envolvidos no 

processo de formação do professor para trabalhar na Educação Básica, conforme relaciona 

Brzezinski (2008, p.1142), 

 

A formação do profissional da educação para atuar na Educação Básica é entendida 

como um processo marcado pela complexidade do conhecimento, pela crítica, pela 

reflexão-ação, pela criatividade, pelo reconhecimento da identidade cultural dos 

envolvidos nos processos formativos e pelas relações estabelecidas na mediação 

entre formadores e aprendentes. 

 

De maneira geral, percebemos que as falas dos sujeitos participantes exibem traços do 

movimento dos educadores, revelando sua preocupação com a dinâmica de um mundo 

complexo e em constante transformação, a necessidade de refletir sobre as próprias práticas e 

sobre a identidade docente.  

 

(P1) – Eu tenho que ter o estudo e eu tenho que ter também um movimento de luta.  

(P2) – Eu chamo meus alunos e falo a eles que o mundo, vocês estão aqui para 

aprender 50% conteúdo e 50% como ser um profissional. 

(P3) – Precisa entender que a gente tem um mundo diferente do mundo de ontem. 
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(P4) – Hoje a gente tem uma galerinha muito diferente, e essa galera precisa ser 

entendida nessa nesse contexto moderno que a gente vive. 

(P5) – Eles têm que entender como eles podem mudar a vida das pessoas. 

(P8) – Se espera que ele leve esse a aluno a entender a sua realidade, que esse 

aluno saiba interpretar o mundo em que ele vive, a realidade em que ele vive, que 

ele possa saber se expressar. 

(P9) – Há 15 anos você conseguia dar uma aula, puxando uma gavetinha da 

disciplina, hoje você não consegue mais. 

 

Além da política educacional, corroboramos Magalhães, Maia e Alves-Mazzotti (1996), 

no sentido de que a literatura também referência as informações do grupo pesquisado, ela 

orienta seu discurso.  

 

5.1 O que há de novo?  

 

Duas décadas após a pesquisa de Magalhães, Maia e Alves-Mazzotti (1996), e oito anos 

após a pesquisa de Alves-Mazzotti (2008), constatamos mudanças nas percepções que os 

docentes da Pedagogia tinham do trabalho do professor da Educação Básica. Essas mudanças 

desencadearam transformações nas práticas de ensino na formação de professores, pois essas 

práticas estavam em desacordo com as antigas representações que o professor da Pedagogia 

tinha do trabalho do professor na Educação Básica. Suas representações giravam em torno do 

elemento central “compromisso”, para o professor da Pedagogia e “dedicação” para o 

professor da Educação Básica. 

A primeira mudança diz respeito à percepção do professor de Pedagogia dos problemas 

na formação do aluno na Educação Básica. A segunda refere-se à percepção de como os 

problemas relacionados à formação do professor na graduação em Pedagogia refletem no 

aluno. Essa situação evidencia reflexos da crise na profissão docente denunciadas desde a 

década de 80 (ARROYO, 1985; BALZAN, 1985; BALZAN, PAOLI, 1988). 

A expansão do sistema público de ensino e a democratização do acesso à Educação 

Básica no Brasil não foram acompanhadas de investimentos financeiros correspondentes. 

Com esse alargamento e a consequente demanda por professores, multiplicaram-se 

indiscriminadamente o número de cursos de licenciaturas no país (DINIZ-PEREIRA, 2011; 

MARQUES; DINIZ-PEREIRA, 2002). Essas expansões geraram uma grave crise na 

formação e na profissão docente, como profissionais mal pagos e precárias condições de 

trabalho. 

Soma-se a essa crise, um crescente processo de perda de identidade do trabalho docente 

(KREÜTZ, 1996; HAGUETTE,1991; HIPOLYTO, 1991). E um tipo de desmembramento, na 



 

161 

 

 

formação superior, da dicotomia teoria e prática, que foi possível perceber pela separação 

explícita entre a pesquisa e o ensino, pela valorização da primeira em detrimento do segundo 

(BALZAN, 1994). Esses fatores até hoje vêm sendo muito discutidos, somados, eles 

intensificaram a crise na formação e consequentemente na prática do professor da Educação 

Básica. 

Pesquisas de Diniz-Pereira (2011; 2000; 1996) vem relacionando essa crise à 

desprestigiada situação em que se encontram as licenciaturas no Brasil. Seus estudos 

revelaram que entre os aprovados nos cursos de maior prestígio estão alunos que não vieram 

da rede pública de ensino, não trabalham e cujos pais possuem ensino médio ou formação 

superior. O autor destaca que existe heterogeneidade sociocultural entre os aprovados em 

cursos de licenciatura, mesmo assim, esses possuíam uma trajetória escolar bem menos 

privilegiada do que os alunos que passaram nos vestibulares dos cursos mais disputados. O 

autor concluiu que os aprovados de menores condições sociais, econômicas e culturais 

compunham o grupo formado por indivíduos que disputam vagas em cursos de licenciatura. 

Para Diniz-Pereira (2011, p.43) “a origem sociocultural da maioria dos aprovados nos cursos 

com modalidade licenciatura era bem menos privilegiada que a dos alunos que optaram pelos 

cursos mais concorridos”. 

Nesse sentido, os sujeitos participantes de nossa pesquisa relatam estarem surpresos 

com o nível educacional dos alunos que têm recebido. Isso fica evidenciado em falas como, 

 

(P2) – De uns tempos para cá o perfil do aluno mudou radicalmente, eles estão 

vindo com muitas dificuldades.  

(P3) – Esses alunos que estão chegando agora à universidade não querem mais 

pensar, mas eles têm que pensar. 

(P5) – Eles vêm com muitos déficits da Educação Básica. 

(P6) – Eles normalmente vêm com uma péssima referência da Educação Básica 

deles. 

(P7) – Eles estão vindo com muitas dificuldades de leitura e compreensão, isso de 

uns anos para cá, eu fico imaginando em um espaço de tempo maior, a diferença 

que não vai fazer. 

(P8) – Você traz um livro, uma revista, eles não querem mais ler, mas porque não 

entendem o que lêem.  

(P9) – O que fere o curso é o baixo nível intelectual dos alunos que tem chegado 

aqui, de um tempo para cá. 
 

Para os sujeitos dessa pesquisa, diversos fatores influenciaram negativamente na 

formação dos professores para o trabalho na Educação Básica, eles destacam: a necessidade 

que os alunos têm de trabalhar, o baixo nível social, cultural e econômico dos alunos e a falta 

de experiência prévia.  

Tais fatores geraram a necessidade de adaptação das práticas desses sujeitos a essa nova 

realidade percebida. Suas práticas estavam em desacordo com as representações que tinham 
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do trabalho docente, que era de compromisso com o aluno. Nossos resultados sugerem que as 

transformações bruscas nas práticas desses sujeitos estão gerando uma transformação em suas 

representações sociais das práticas do professor da Educação Básica. As pesquisas que 

mencionamos sugeriam que essas representações girassem em torno de “compromisso” e 

“dedicação” e estavam ancoradas nos sentidos associados à maternidade, ao cuidar e proteger.  

 

(P1) – Mas não aquele gostar do tipo eu amo criancinha, eles têm que 

entender que a gente está aqui para produzir conhecimento sobre a 

criança”. 

 

Entretanto, com as transformações bruscas nas práticas dos sujeitos, suas representações 

sociais acerca das práticas do professor da Educação Básica estão convergindo, conforme 

exposto acima. Essas devem ser fundamentadas em estudos, que comportem o prestígio 

científico. Sua representação parece estar ancorada no sentido de uma reflexão sobre a 

atuação docente amplamente aceita na área da educação, assim suas representações não 

sofrem ruptura, mas parecem estar em processo de transformação.  

 

5.2 Conclusão  

 

Os diversos estudos realizados sobre a formação e a profissão docente em mais de vinte 

anos de investigação cientifica no Brasil não foram suficientes para resolver boa parte das 

lacunas encontradas na formação e na prática dos professores. Conforme os trabalhos 

levantados, esses problemas têm origem em fatores históricos, sociais, culturais e políticos, 

portanto são de aspectos multifacetados e dimensionados entre os indivíduos, sociedade e 

cultura. 

Por esse motivo, a TRS articulada à análise argumentativa mostrou-se como um campo 

privilegiado para olharmos o problema que nos propusemos a investigar: as representações 

sociais das práticas profissionais de professores da Educação Básica por seus formadores, os 

professores do curso superior de Pedagogia. Para acessar essas representações selecionamos 

as seguintes questões: i) quais as representações sociais que professores da graduação em 

Pedagogia têm das práticas dos professores da Educação Básica? ii) como as  práticas de 

professores de Pedagogia se relacionam às representações sociais que têm das futuras práticas 

de seus alunos?  

Para respondê-las, utilizamos procedimentos metodológicos adequados à TRS, para as 

coletas foram reunidas entrevistas semiabertas, induções de metáforas, videogravações e 
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autoconfrontação e; estabelecemos uma análise retórica, utilizando o Modelo da Estratégia 

Argumentativa.  

Os resultados das análises foram submetidos à TRS, evidenciando os sentidos 

engendrados pelos sujeitos em sua argumentação. Sem a utilização da teoria, apenas 

reproduziríamos as falas dos entrevistados e descreveríamos suas práticas, porém com a 

submissão dos resultados das análises à teoria, vieram a tona as idéias, as visões, os valores e 

as concepções dos sujeitos pesquisas.  Isso possibilitou inferir que as representações sociais 

dos professores do curso superior de Pedagogia a respeito das práticas de professores da 

Educação Básica expressam os sentidos de “ensinar e aprender”, “dar atenção”, “estudo” e 

“pesquisa”. Tais representações se objetivaram nos slogans “prática dialógica” e “professor 

reflexivo” implícitos nos discursos dos sujeitos pesquisados. Elas parecem estar ancoradas em 

doutrinas educacionais difundidas por Karl Marx e Paulo Freire e seus seguidores. Os sujeitos 

participantes, professores do curso de Pedagogia, destacaram como importantes para as 

futuras práticas de seus alunos, os elementos “responsabilidade” e “vivência prática”.  Quanto 

às relações estabelecidas entre as próprias práticas e suas representações, foi possível 

compreender a partir da literatura que suas práticas estão em desacordo com as suas antigas 

representações sociais do trabalho docente, mas suas representações não sofreram ruptura. 

Percebem em doutrinas pedagógicas amplamente aceitas, pontos de apoio para suas 

representações.   

A ampliação do acesso ao ensino superior pelos programas da política educacional 

brasileira por meio de financiamento estudantil, de oferecimento de bolsas e da criação de 

cotas para estudantes oriundos da escola pública (FIES, PROUNI, SISU), somada ao aumento 

no número de vagas oferecidas pela IES em que a pesquisa foi realizada, conforme 

apresentado no capítulo de metodologia, intensificou a heterogeneidade dos alunos em 

diversos cursos. As licenciaturas são as mais acessadas por esse novo contingente de alunos, 

em especial aqueles historicamente excluídos desse nível de formação, vindos da escola 

pública, com baixo capital cultural e econômico e cujos pais não possuem formação média ou 

superior, conforme a literatura revista.  

Para os professores que trabalham com a formação docente no curso de Pedagogia, isso 

representa um novo desafio. Suas práticas foram adaptadas a esses alunos, conforme os 

próprios sujeitos participantes. O maior dos desafios que se colocam é a permanência e o 

acesso efetivo ao conhecimento por esses alunos. Sugerimos para futuras pesquisas, a 

investigação sobre os reflexos que as transformações nas representações e nas praticas dos 
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professores da Pedagogia podem gerar nas práticas dos docentes da Educação Básica que 

estão sendo formados. Esperamos que este estudo contribua com a corrente de pesquisas 

científicas sobre a formação e a profissão docente, para uma melhoria na formação desse 

profissional e consequentemente da educação brasileira. 
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APENDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre o trabalho dos professores do curso de Pedagogia, 

esta entrevista semiaberta é parte de uma série de técnicas que estamos utilizando para a 

coleta de dados. 

 

Roteiro para a entrevista semiaberta 

 

1) Qual é sua formação? 

2) Qual é sua experiência com educação? 

3) Se você pudesse mudar alguma coisa na graduação em pedagogia o que seria? 

4) O que é preciso para ser um bom professor no curso de Pedagogia? 

5) Na graduação, o que você mudaria em seu trabalho como professor? 

6) Para você, o quanto um aluno recém-formado está preparado para a docência na Educação 

Básica?  

7) Como as suas aulas podem influenciar as práticas dos professores que estão sendo 

formados? 

8) Se pudesse dar uma dica de ouro para os alunos de pedagogia que querem trabalhar como 

docentes na Educação Básica, que dica seria? 
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APENDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

 

Você está sendo convidado (a) a participar, voluntariamente da pesquisa sob o título 

provisório, As representações sociais de professores de Pedagogia acerca das práticas 

profissionais de professores da Educação Básica.  

.  

O estudo está sendo desenvolvido pelo mestrando Silvio Duarte Domingos, em período 

probatório do Mestrado em Educação da Universidade Estácio de Sá, sob a orientação da 

Profª Drª Monica Rabelo de Castro. O estudo proposto tem o seguinte objetivo: Investigar as 

representações sociais de professores do curso de pedagogia a respeito das práticas do 

professor da Educação Básica.  

 

Sua participação é livre e voluntária, e para tanto você deverá responder as perguntas que 

constam do roteiro de entrevista. Como docente do curso de Pedagogia, atuante, você tem 

condições de participar dessa pesquisa. Você poderá deixar de participar do estudo no 

momento que desejar e fazer todas as perguntas que julgar necessárias. 

 

Informamos ainda, que de acordo com as normas éticas da pesquisa, será respeitado o sigilo 

absoluto quanto à identidade do respondente e quanto às informações fornecidas, e que a 

utilização dos resultados será para fins exclusivamente científicos. A guarda da entrevista 

registrada por escrito será de minha inteira responsabilidade e será destruída após cinco anos 

do presente estudo.  

 

Ressaltamos que sua participação não inclui nenhuma forma de pagamento. 

 

Desde já, agradecemos sua importante colaboração e colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos através do telefone (21) 999482759. 
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ANEXO A - AUTORIZAÇÃO 

 

 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, 

_____________________________________________________, firmado abaixo, residente 

à ____________________________________________, concordo em participar do estudo, 

sob título provisório, As representações sociais de professores de Pedagogia acerca das 

práticas profissionais de professores da Educação Básica.  

 

Declaro que fui completamente orientado (a) pelo mestrando, quanto à finalidade, objetivo e 

duração desta pesquisa, e concordo em participar da mesma como sujeito de investigação, 

uma vez que será mantido meu anonimato, não terei qualquer tipo de prejuízo pessoal ou 

profissional, e que não haverá nenhuma forma de indenização ou ressarcimento por minha 

participação. Tendo sido minhas dúvidas esclarecidas, autorizo por escrito a realização da 

entrevista e os dados poderão ser examinados por pessoas envolvidas no estudo com 

autorização delegada do investigador responsável. Estou ciente que sou livre para sair do 

estudo a qualquer momento da pesquisa, se assim desejar. O presente termo será autorizado 

em duas vias, ficando uma com o pesquisador e a outra comigo enquanto sujeito da pesquisa.  

 

Diante do exposto asseguro que as informações que prestarei serão baseadas na verdade e 

relevantes para o bom êxito da pesquisa.  

 

Petrópolis, ____/_____/ 2015.  

 

 

Pesquisador: Silvio Duarte Domingos  

RG: 18028667 – SSP - MT  

 

 

Respondente: ____________________________  

Nº do RG: ______________________________ 


