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―[...] a representação social é um corpus organizado de conhecimento 

e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam a 

realidade física e social inteligível, inserem-se em um grupo ou em 

uma relação cotidiana de trocas, liberam os poderes de sua 

imaginação‖. 

 

(MOSCOVICI, 1961/1976, pp. 27-28) 
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RESUMO 
 

Os novos paradigmas que se constituem em volta do cenário educacional brasileiro envolvem, 

dentre outras discussões, reflexões acerca da formação docente. Esse campo tem se revelado 

um objeto de estudo profícuo no que diz respeito à pesquisa acadêmica e colaborativa, uma 

vez que encontramos nesse contexto, temáticas específicas e inerentes a ação de suas 

necessidades formativas, bem como, status social, valorização profissional e identidade 

docente. Partindo desse pressuposto, essa pesquisa buscou compreender e descrever a 

representação social dos professores de Educação Infantil-EI de Angicos/RN, acerca da 

formação continuada, refletindo, sobretudo de que forma essa representação interfere na sua 

prática educativa, delineando ainda, as motivações que os mesmos encontram para 

participarem das referidas formações. Contamos com a colaboração de 25 professoras da EI, 

para a constituição dos dados desta pesquisa. Fundamentamos e amparamos nosso objeto de 

estudo nos reptos da Teoria da Representação Social- TRS, elaborada por Serge Moscovici 

(2012). A escolha por essa teoria, se deu pelo fato das possibilidades discursivas que a mesma 

propõe para compreender a realidade social, considerando o senso comum como ponto 

primordial para a construção das representações desses sujeitos acerca de um dado objeto. A 

teoria foi posteriormente aprofundada por outros estudiosos, tais como: Jodelet (2001), Doise 

(2001) e Abric (2001), que se fizeram necessários a esse trabalho pelo nível de suas reflexões 

no desenvolvimento de técnicas que atestassem com precisão a constituição de uma RS. 

Adotamos ainda, as reflexões de Saviani (2009), Freitas (2003), Mizukami (2002), Tardif 

(2011), Perrenoud (2001), para tratar da formação docente, além das discussões 

epistemológicas voltadas à Educação Infantil, diante dos postulados de Angoti (2006), 

Oliveira (2011) e Azevedo (2013). A metodologia abordada contou com os seguintes 

instrumentos: Técnica de Associação Livre de Palavras – TALP, proposta por Abric (1994), 

Técnica de Hierarquização de Itens, Vergès (2001), Técnica de Análise de Conteúdo, 

elaborada por Bardin (2009), Observação e entrevistas semiestruturadas a partir das reflexões 

de Amado (2009). Os dados nos permitiram identificar que a RS das professoras de EI de 

Angicos/RN acerca da formação continuada, se estruturam diante de três elementos chaves: 

Conhecimento, aprendizagem e capacitação. Todavia, percebemos com a observação em 

lócus que os discursos de algumas docentes não condizem com suas práticas, uma vez que 

corroboramos com Jodelet (2001), quando afirma que a RS deve ser um guia para a ação. O 

grupo de professoras encontra-se dividido, pois alguns são conscientes de que seu 

reconhecimento profissional exige delas uma nova postura, um novo olhar para as práticas 

educativas realizadas no nível de ensino ao qual estão inseridos. Entretanto, algumas 

professoras mesmo conscientes de suas atitudes continuam reproduzindo práticas 

assistencialistas, reafirmando dentro do grupo a representação de que EI é assistencialismo. 

Portanto, chegamos à conclusão de que, elementos novos integram a representação social das 

professoras acerca da formação continuada, no entanto, não conseguem se configurar como 

uma nova RS desse campo em relação à formação docente, porque existem alguns obstáculos 

simbólicos impedindo a consolidação do discurso dessas docentes na prática.  

 

Palavras-Chave: Formação continuada, Representação Social, Educação Infantil. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The new paradigms which surround Brazilian educational scenario involve, among other 

discussions, thoughts on the teacher development. This field has been proved to be a fruitful 

object of study regarding academic and collaborative research, due to the fact that we found in 

this context specific inherent themes to the action of their training needs, as well as, social 

status, professional valorization and the teacher‘s own identity. Under this assumption, this 

research sought to understand and describe the social representation of the Pre-School 

teachers in Angicos/RN, focusing on the teacher‘s development, mainly  pondering on how 

this representation interferes in their educational practice and also outlining the reasons why 

they attend such development courses. We founded and supported our object of study in the 

challenges of the Social Representation Theory - SRT, elaborated by Serge Moscovici (1976). 

We chose the aforementioned theory because of the discursive possibilities that it proposes to 

understand the social reality, considering the common sense as an essential point for the 

construction of the representations of those subjects on a given object. The theory was further 

deepened by other scholars such as: Jodelet (2001), Doise (2001) and Abric (2001), who were 

necessary to this study for the level of their reflections on the development of techniques to 

accurately certify the constitution of a SR. We also followed the reflections of Saviani (2009), 

Freitas (2003), Mizukami (2002), Tardif (2011), Perrenoud (2001), for teacher training, in 

addition to the epistemological discussions focused on Pre-School, according to the postulates 

of  Angoti (2006), Oliveira (2011), Azevedo (2013). The methodology addressed included the 

following instruments: The Technique of Free Association of Words - TFAW, proposed by 

Abric (1994), The Technique for Ranking Items, Vergès (1992), The Technique of Content 

Analysis, developed by Bardin (2009), observation and semi-structured interviews from the 

reflections of Amado (2009). The data allowed us to identify that the SR of the teachers in 

Angicos/RN about teacher‘s continuing development are structured on three key elements: 

knowledge, learning and training. However, we noticed through observation in loco that the 

speeches of some teachers do not match their practices, since we corroborate with Jodelet 

(2001), when she says that the SR should be a guide for action. The group of teachers is 

divided because some are aware that their professional recognition requires a new attitude, a 

new approach to the educational practices carried out in the level of education to which they 

are inserted. Even though some teachers are aware of their attitudes, they still reproduce 

paternalistic practices, reaffirming inside the group that the representation of Pre-School is the 

paternalism. Therefore, we have come to the conclusion that new elements integrate the social 

representation of the teachers about the continuing educational training; however, they are 

unable to configure it as a new SR of this field in relation to the teacher development because 

there are some symbolic barriers preventing the consolidation of their speeches into their 

practice. 

 

Keywords: Teacher Development, Social Representation, Pre-School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Reconhecimento e valorização profissional são elementos que impulsionam, 

atualmente, o trabalho dos professores de Educação Infantil – EI no Brasil. A busca por esses 

elementos destaca a realidade desses professores, historicamente percebidos como cuidadores 

e não como educadores, repercutindo nesse nível educacional um caráter assistencial de 

atendimento a crianças.  

 É bem verdade que os jardins de infância, como eram denominados, foram, segundo 

Oliveira (2011, p. 92), ―um desses ―produtos‖ estrangeiros recebidos com entusiasmo por 

alguns setores sociais‖ no Brasil. Com a instituição desses jardins, muitos debates se 

consagraram, alguns a favor e outros contra. Entretanto, a autora enfatiza que a Educação 

Infantil foi preconizada como uma alternativa assistencialista, porque atendia crianças com o 

propósito do cuidado, o que vinculava o trabalho à higienização e alimentação, sendo 

escolhidas para atuar na área pessoas sem nenhuma formação específica.  

 Todavia, desde seu surgimento, muitos avanços ocorreram na tentativa de consolidar 

esse nível educativo. A própria história da educação infantil revela que mesmo obedecendo a 

esse caráter assistencialista de cuidar, as instituições que acolhiam as crianças, acabavam 

reproduzindo alguns atos educativos, ainda que involuntariamente ou implicitamente, tais 

como ―valores, crenças, modos culturais e de convivência‖ (AZEVEDO, 2013, p. 15), o que, 

de certa forma, oportunizava ações educacionais. 

 Ressaltando alguns mecanismos que levaram a alguns avanços nesse nível, 

percebemos que as décadas de 1970 e 1980 foram cruciais no que concerne a discussões 

voltadas para o contexto de formação de professores. A formação de professores que se 

intensificava naquele momento foi ―impulsionada pelos movimentos sociais e de educadores‖ 

(AZEVEDO, 2013, p. 69).  

 Essa formação se dava sob as características de uma transmissão de conhecimento 

enfatizando os conteúdos, o que implicava em um caráter meramente instrumental. O que se 

arrolava nesses cursos era um conhecimento científico fragmentado, simultaneamente, aliada 

ao domínio de algumas técnicas que serviam para aplicar à prática. No caso dos professores 

de EI, podemos dizer com Azevedo (2013, p. 75), que: 

 

A literatura da area tem apontado que os cursos de nível médio não contam 

com um currículo que forme adequadamente o professor. Isso porque um 

curso de apenas três anos de duração que precisa formar o professor para 

atuar na Educação Infantil e nas séries iniciais (1º a 4º série) do Ensino 
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Fundamental não pode da conta das especificidades desses níveis pela 

complexidade que permeia o trato com crianças que se encontram em 

diferentes fases de desenvolvimento em seus aspectos físico, social, 

cognitivo e emocional. 

  

De acordo com a autora, esta era uma realidade dispare, na qual se enfatizava as 

diretrizes de uma política educacional voltada ao atendimento de crianças, mas, crianças 

acima dos 06 anos de idade. Com isso, as peculiaridades da formação desses profissionais de 

EI acabavam acontecendo de forma tímida, secundária, suplementar.  

Com a promulgação da Constituição Federal-CF de 1988, se reconhece a criança como 

um ser social que goza de direitos, e entre estes, o direito ao cuidado e a educação. 

 A Carta Magna contribuiu para se pensar a EI em sua essência, considerando a criança 

em seus aspectos cognitivos, emocionais, intelectuais e cultural, dotada de uma natureza 

infantil e não como um pequeno adulto, conforme já alertava Rousseau (1995) no século 

XVIII. Associar o cuidar e o educar numa mesma perspectiva educacional, implicam em 

romper com a dicotomização de que na creche se tem cuidadores e na pré- escola professores. 

Outro fator importante que contribuiu para o avanço da EI no Brasil foi a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei 9.394/1996), que instituiu e reconheceu a EI, no 

artigo 29, como primeira etapa da Educação Básica, com a finalidade de desenvolver de 

forma integral a criança. Além disso, a referida LDB decretou que a formação dos professores 

de EI e Ensino Fundamental deveria ocorrer em nível superior. Com essa publicação os 

professores de EI são inseridos na categoria de profissionais professores.  

Mesmo com algumas conquistas, o professor da Educação Infantil continua em um 

patamar de status social e econômico aquém dos demais professores de outros níveis de 

ensino. Desse modo, faz-se necessário que as políticas públicas educacionais contemplem 

esses profissionais com uma formação qualificada e uma valorização econômica e social 

digna, equiparando-os aos demais professores de outros níveis de ensino. Essa formação deve 

oferecer aos professores uma reflexão centrada na infância, na qual a criança é o ―ponto de 

partida para pensar a elaboração do trabalho pedagógico‖ (AZEVEDO, 2013, p. 94).   

 A autora defende que e preciso descaracterizar a imagem cristalizada que ainda 

predomina na sociedade, de que esse professor não precisa de profissionalização. Segundo a 

mesma, a própria literatura da area, aponta nos dias atuais para a necessidade de se ―construir 

essa profissão e, até mesmo, de se definir uma pedagogia da Educação Infantil e, ainda de se 

fazer clara a distinção entre criança e aluno no âmbito desta area de atuação‖ (AZEVEDO, 

2013, p. 95).   
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 Percebemos ainda que a valorização profissional desses professores é fragilizada e de 

difícil legitimidade, porque existem os professores de EI e os professores do Ensino 

Fundamental, ocasionando assim, a continuidade de uma dualidade que foi construída 

historicamente, o professor que cuida e o que alfabetiza. De acordo com Azevedo (2013), essa 

visão impede a compreensão de que são todos profissionais, independente de qual nível 

estejam inseridos.  

Para Aquino (2005), o descrédito e a desprofissionalização desse nível de ensino 

provocam entre os professores um mal estar profissional e uma depreciação da docência.  

 Essa discussão, a priori, contribui para que os professores de EI tentem aproximar suas 

práticas as dos professores do Ensino Fundamental, ocasionando assim a perda da essência do 

que preconiza os objetivos da educação com crianças. O que pretendemos com esse diálogo é 

clarificar que a EI é uma etapa de ensino, que tem como objetivo ensinar não somente 

conteúdos conceituais, mas também os atitudinais e procedimentais.  

A finalidade da Educação Infantil encontra-se num plano mais amplo, de proporcionar 

a criança o agir com liberdade e espontaneidade. Para Angotti (2003, p. 70), nesse nível a 

criança precisa ser reconhecida como um ser dinâmico e interativo, que em contato com o 

ambiente consiga desenvolver-se, alcançando autonomia intelectual, moral e acima de tudo 

social.  

Considerando esses ideais, os cursos de formação docente inicial e continuada devem 

empreender em suas conjecturas a necessidade de cada segmento da educação, 

proporcionando uma ruptura com os velhos paradigmas, equivocados sobre a EI, 

privilegiando uma verdadeira compreensão do papel desse professor enquanto profissional.  

Sabemos que os cursos de formação inicial de professores ainda se configuram em um 

curto espaço de tempo se for considerada a complexidade da educação escolar e, 

especificamente, dos dilemas encontrados na EI. Portanto, uma boa formação pressupõe um 

aperfeiçoamento contínuo, direcionado ao nível de ensino no qual se insere o professor. 

Os cursos dessa natureza devem contribuir, dentre outros aspectos, para a construção 

de um perfil profissional do professor de EI, despertando-os, segundo Azevedo (2013), para a 

necessidade de seu reconhecimento como pesquisadores reflexivos e críticos, entendendo seu 

trabalho pedagógico como um processo educativo dialético e complexo, que se constrói e 

reconstrói, dentro de um paradigma dialógico, denominado por Freire (1997) de curiosidade 

epistemológica. 
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Sendo assim, podemos dizer que para tentar superar a desvalorização profissional, os 

professores da EI também precisam ter aclarado os objetivos e as concepções subjacentes a 

esse nível. Além disso, é necessário que compreendam o propósito e as representações que as 

formações continuadas podem fomentar, influenciando sua prática e a consolidação de sua 

identidade como profissionais da educação. 

Apoiados nesses preceitos, a discussão que se constitui sobre a formação de 

professores para a Educação Infantil, atinge mediante essa reflexão um patamar de 

legitimidade da educação como direito. Esse fato suscita os pilares dessa pesquisa, cujo 

objetivo principal é analisar as representações sociais de professores da EI no município de 

Angicos/RN sobre formação continuada. 

Ao elegermos tal objetivo, buscamos investigar a formação continuada à luz da Teoria 

das Representações Sociais – TRS (MOSCOVICI, 1978), que tem como foco o conhecimento 

do senso comum, elaborado e partilhado pelos sujeitos de um determinado grupo social. 

Nessa direção, as representações sociais são compreendidas como uma forma de 

conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo um objetivo prático e concorrendo à 

construção de uma realidade comum a um conjunto social (JODELET, 2001, p. 36).  

Com esta pesquisa, objetivamos ainda identificar algumas questões que se colocam 

como viscerais para compreender a formação continuada de professores direcionada à 

Educação Infantil. Portanto, pretendemos identificar: quais os elementos que compõem a 

representação social construída pelos professores da EI do município de Angicos/RN acerca 

da formação continuada? Qual a interferência dessa representação na prática dos professores? 

Quais as motivações dos professores de EI na busca por cursos de formação continuada?  

Para alcançar os objetivos propostos, este trabalho foi desenvolvido em duas etapas, a 

primeira busca explicar de que maneira os cursos de formação continuada são representados 

pelos professores de EI, enquanto na segunda, buscamos identificar o que move esses 

professores a fazerem um curso de formação continuada. 

Para responder a tais questões elegemos como objeto de estudo as Representações 

Sociais de professores da EI de Angicos sobre formação continuada. Ainda que a formação 

continuada seja concebida, segundo RAMALHO e NUÑEZ (2014, p. 30), como ―uma prática 

que se desenvolve em espaços formais e orientada por pressupostos explícitos (por vezes 

implícitos)‖, cabe-nos externar que não demarcaremos aqui os tipos de formação existentes 

dentro desse amplo campo de aperfeiçoamento. 
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Assim, quando nos reportarmos à formação continuada, o faremos dentro de um plano 

dimensional de uma atividade orientada que envolve concepções, atitudes, valores, prática e 

ensino, mediados por um único pressuposto, aprendizagem, que pode implicar na apropriação 

de novos saberes, permitindo que os sujeitos construam novas representações acerca da 

atividade que lhes é inerente à docência como profissão. Isso porque, ―a aprendizagem, em 

sua natureza, evoca a instrução, o conhecimento, os saberes e habilidades como recursos a 

serem mobilizados na formação de competências profissionais‖ (RAMALHO e NUÑEZ, 

2014, p.34). 

Para materializar nossa pesquisa, assumimos uma postura científica pautada em alguns 

pressupostos técnicos, que privilegiaram, dentre outros aspectos, elementos da revisão 

bibliográfica e documental. Ambas têm como objetivo constituir, segundo Leite (2008), a 

parte descritiva ou experimental de uma pesquisa, conduzindo o pesquisador a assumir duas 

atividades básicas, o levantamento documental e a seleção bibliográfica, o que se configuram 

as duas técnicas principais desse tipo de estudo. 

Contudo, as perspectivas teóricas que orientaram nosso trabalho estão propostas numa 

dimensão epistemológica da Teoria das Representações Sociais, organizada por Serge 

Moscovici (2012), acrescida por alguns estudiosos tais como: Jodelet (2001), Abric (2001), 

Doise (2001), e com ênfase destacamos as reflexões de Abric (2001), pois dele extraímos toda 

a conjuntura das ideias que permeiam o núcleo central e periférico de uma RS, organizada a 

partir dos elementos psicológicos, cognitivos e sociais, ancorados especialmente nas 

experiências sociais históricas que os sujeitos elegem para representarem a realidade social. 

No contexto formação de professores, utilizamos as reflexões de Saviani (2009), 

Freitas (2003), Mizukami (2002), Tardif (2011), Perrenoud (2001), Ghiraldelli (1990), além 

de outros autores que se fizeram necessários à discussão. Apoiamos ainda nossas discussões 

epistemológicas voltadas à Educação Infantil, diante dos postulados de Montessori (1965), 

Angoti (2006), Oliveira (2011) e Azevedo (2013), dentre outros. Além dos autores acima 

citados, nos apropriamos de alguns documentos que tratam sobre as diretrizes da política 

educacional e da formação de professores: Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB 

(9.394/1996), Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil-RCNEI (Brasil 2001), 

também algumas resoluções e decretos do Conselho Nacional de Educação-CNE subsidiaram 

nossas reflexões.   

No que concerne a instrumentalização da coleta de dados, elegemos para colher os 

dados dessa pesquisa a Técnica de Associação Livre de Palavras- TALP proposta por Abric 
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(2001), a entrevista semiestruturada apoiada nas reflexões de Amado (2009), bem como, o 

questionário socioeconômico e a observação, fundamentada sobretudo em Malinowski (apud 

Amado, 2009). 

Para tratar os dados colhidos a partir das técnicas acima descritas, se fizeram 

necessário o aprofundamento dos instrumentos: hierarquização de itens e análise de conteúdo. 

O primeiro, proposto por Vergès (2001), recomenda um estudo de reafirmação das palavras 

emitidas pelos sujeitos sobre a representação social de um dado objeto. Enquanto o segundo 

instrumento foi elaborado por Bardin (2009), com a principal função de investigar os 

processos comunicativos entre os sujeitos. 

Considerando todos os aspectos presentes nesse estudo, passaremos a detalhar a 

organização da presente dissertação.  

1- Constituímos uma breve introdução, articulando alguns paradigmas acerca da 

postura que assumimos com essa pesquisa, o objeto de estudo em debate, bem 

como, algumas reflexões que permeiam o cenário atual da formação docente; 

2- Dialogaremos sobre as estruturas que fundamentam as perspectivas de estudo 

acerca da política de formação docente, mais especificamente a formação 

continuada dos professores de Educação infantil, dialogando sobre a trajetória 

desse nível de ensino, e as conquistas que ainda encontram-se em vias de 

institucionalização nos avanços que ora incidem sobre nossa sociedade, 

priorizando também os debates que se concentraram em meio às concepções de 

infância e educação no Brasil; 

3- Apresentaremos as bases conceituais da Teoria da Representação Social, 

enfatizando, sobretudo, seu surgimento, suas perspectivas e campo de estudo. Tais 

discussões foram abordadas também no plano dimensional dos instrumentos e 

técnicas metodológicas que sustentaram os pilares de investigação da referida 

pesquisa; 

4- Caracterizaremos, nesse capítulo, registros da construção do objeto de estudo desse 

trabalho, ou seja, realizaremos uma rápida contextualização do lócus da pesquisa, 

refletindo acerca da cotidianeidade dos sujeitos colaboradores;  

5- Finalizaremos, no capítulo em ordem, nossa exposição dialógica com a 

apresentação dos dados, desvelando a RS constituída pelas professoras de EI 

acerca da formação continuada. Por fim, face aos dados apresentados, segue as 

considerações finais, retomando nosso objeto de estudo, objetivos e questões 
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norteadoras, reiterando os resultados encontrados e as novas possibilidades de 

pesquisa. 

 

Assim, ao postularmos a organização acima, explicitaremos relatos sobre os 

procedimentos de reflexão que se instauraram sobre a Representação Social das professoras 

de EI de Angicos/RN acerca do objeto, formação continuada, por meio das conjecturas 

fixadas a partir do método etnográfico e a Teoria da Representação Social.   
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2 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL: TRAJETÓRIAS E 

CONQUISTAS  

 

 As discussões que permeiam o ciclo de investigação sobre a história da Formação de 

professores iniciam-se em 1684, segundo Saviani (2009), quando São João Batista de La Salle 

instituiu o primeiro estabelecimento reservado à formação docente. Esse estabelecimento 

recebeu o nome de Seminário dos Mestres, o mesmo localizava-se em Reims, cidade 

Francesa. Contudo, e, apenas no século XIX, após a Revolução Francesa, é que a formação de 

professores passa a ganhar impulso, pois a mesma precisa responder aos problemas da 

instrução popular.  

De acordo com o autor, nesse período, foram criadas as Escolas Normais com o 

objetivo de contribuir com a formação dos professores. Em 1795, foi instalada em Paris a 

primeira Escola Normal. A partir de sua instauração, a Escola Normal passa a ser dividida em 

dois níveis: primário e secundário. Em 1802, na Itália, Napoleão fundou a Escola Normal de 

Pisa, seguindo os mesmos preceitos da Escola Normal de Paris.  

A referida instituição foi pensada para atender a formação de professores no nível 

secundário, mais tarde tornando-se uma instituição de diversos cursos, preocupando-se ao 

mínimo com a preparação pedagógica dos professores. Outras Escolas Normais foram sendo 

construídas durante o século XIX em outros lugares, tais como: Estados Unidos, Inglaterra, 

entre outros. 

 No Brasil, esse ideário surge especificamente após a independência, quando o país 

vivenciava promissoras preocupações com a instrução popular. Portanto, ao destacarmos em 

uma visão panorâmica e geral a formação de professores no Brasil, pode-se afirmar que, 

desde o período colonial com as escolas jesuítas, a reforma pombalina e até mesmo os cursos 

superiores criados com a vinda de D. João VI, no ano de 1808, o nosso país não esboçava 

grandes preocupações com a preparação dos docentes.  

Essa preocupação surge em meados de 1827, com a promulgação da Lei das Escolas 

de Primeiras Letras. Essa lei previa que o ensino deveria ser desenvolvido pelo método mútuo 

e, portanto, os professores deveriam também serem formados nesse mesmo método. Nesta 

preparação encontrava-se implícita a inquietação sobre a questão didático-pedagógica que os 

professores deveriam apresentar. Assim, deveriam investir em seu próprio processo de 

formação. 
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 Em 1834, foi aprovada a publicação do Ato Adicional. Esse ato previa, entre outras 

ações, que a responsabilidade da instrução primária para professores deveria ser adotada pelas 

províncias, ou seja, deveriam ser criadas as Escolas Normais, tais como nos países europeus. 

Sobre esse contexto Saviani (2009) afirma: 

 

A Província do Rio de Janeiro sai à frente, instituindo em Niterói, já em 

1835, a primeira Escola Normal do país. Esse caminho foi seguido pela 

maioria das províncias ainda no século XIX, na seguinte ordem: Bahia, 

1836; Mato Grosso, 1842; São Paulo, 1846; Piauí, 1864; Rio Grande do Sul, 

1869; Paraná e Sergipe, 1870; Espírito Santo e Rio Grande do Norte, 1873; 

Paraíba, 1879; Rio de Janeiro (DF) e Santa Catarina, 1880; Goiás, 1884; 

Ceará, 1885; Maranhão, 1890. Essas escolas, entretanto, tiveram existência 

intermitente, sendo fechadas e reabertas periodicamente. (SAVIANI, 2009, 

p. 144). 

 

 O recorte historicista de Saviani (2009), nos permite compreender o percurso e a 

elaboração da formação de professores na Escola Normal para lecionarem nas escolas 

primárias. As Escolas Normais propunham aos professores uma formação pautada sobre a 

égide de exigências e composição do currículo das Escolas de Primeiras Letras, considerando 

assim, que a construção didático-pedagógica deveria se deter apenas aos moldes de 

treinamento e transmissão dos conteúdos aos alunos. 

 Contrário a esse propósito, o presidente da Província do Rio de Janeiro, Couto Ferraz 

(apud Saviani, 2009), avaliava as Escolas Normais como uma instituição sem crédito. Para 

ele, essas escolas deveriam ser fechadas e os professores deveriam ir para as salas de aulas 

aprimorar suas habilidades nas disciplinas práticas de ensino. Porém, a proposta do mesmo 

não logrou êxito, e as Escolas Normais continuaram a ser instituídas, inclusive a de Niterói foi 

reaberta. 

 Em decorrência do exposto, compreende-se que o estado de São Paulo foi um dos 

grandes responsáveis pela organização e funcionamento das primeiras Escolas Normais. Os 

reformadores pregavam que, se os professores não fossem bem instruídos e preparados, o 

ensino não podia adquirir qualidade e eficiência mediante a população. Reafirmando os 

escritos acima, Reis Filho (1995) complementa a importância dos mestres bem qualificados e 

salienta que as Escolas Normais dispunham de condições para formá-los. 

 Apesar da Escola Normal contingenciar a escassez de suas instruções nos programas 

de curso, fazia-se necessário reparar o plano das disciplinas, com novos conteúdos 

curriculares. O estado de São Paulo assumiu junto aos reformadores a incumbência de 

assegurar uma nova preparação pedagógica-didática, que sistematizasse com eficácia a 
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formação dos seus professores e dos professores de outras cidades, expandindo assim as 

novas missões para formar professores. 

 Saviani (2009) nos faz um alerta importante sobre as escolas normais que permearam 

o período de 1890 a 1932, quando demonstra que sua expansão apesar de ter sido fixada em 

meio a reforma paulistana, após a primeira década republicana, veio a declinar, uma vez que, 

este padrão ainda caracterizava-se por meio do domínio e da transmissão de conteúdos nos 

cursos de formação de professores. O autor constata que uma nova fase se abre em meio a 

esse esfriamento das escolas normais em nosso país, concebe-se então entre o período de 1932 

a 1939 ―o advento dos institutos de educação‖ (SAVIANI, 2009, p. 145).   

Dialogando ainda sobre a formação de professores, Saviani (2009) expõe os Institutos 

de Educação não apenas como lugares de ensino, mas também de pesquisa. Esse novo 

advento educacional é regido pela iniciativa de Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo.  

O primeiro foi o Instituto de Educação no Distrito Federal, implantado em 1932, e o 

segundo em São Paulo em 1933. O primeiro Instituto teve como diretor Lourenço Filho, 

enquanto o segundo seguiu sob a gestão de Fernando de Azevedo. Ambos os diretores foram 

os principais pioneiros do processo de desenvolvimento e divulgação das ideias pedagógicas 

da escola nova no Brasil. Salientamos que a escola nova foi um movimento educacional 

criado, segundo Pardim e Souza (2012), para modernizar o ensino por meio de propostas que 

englobassem, sobretudo, as novas descobertas no campo das mais variadas ciências, 

contemplando assim uma melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem brasileira. 

Lamego (apud Pardim e Souza, 2012), nos apresenta que a escola nova foi constituída 

sob a égide de quatro principais pontos. O primeiro se designou refletir criticamente sobre os 

meios tradicionais de ensino, nos quais os sujeitos eram tratados como depósitos de 

conteúdos. O segundo ponto encontrava-se pautado na inclusão dos novos fatores culturais e 

sociais na realidade sócio históricas desses indivíduos, construindo-se como agentes 

produtores e produto da história.  

O terceiro elemento de reflexão da escola nova se propunha a tratar sobre a utilização 

dos conhecimentos da biologia e da psicologia para ajudar os educadores a pensarem no 

processo de entendimentos, maturação e singularidades dos indivíduos como seres em 

desenvolvimento, inacabados, que precisam estabelecer relações com os outros, com o mundo 

e consigo mesmo para consolidar-se na sociedade como um indivíduo que possui conduta, 

opiniões e atitudes. Por fim, a quarta meta da escola nova configurou-se na responsabilização 

do estado em meio à ação educativa dos sujeitos como direito.  
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  De posse desse breve relato sobre a escola nova, seguiremos destacando as 

contribuições de Saviani (2009), acerca dos institutos de educação. Para o autor, os referidos 

institutos assumiram o aspecto e o caráter formativo unidimensional perante a nova estrutura 

adotada, no que concerne a formação de professores. Nesta estrutura, Saviani (2009) destaca, 

por exemplo, a nova forma organizacional que estes buscavam acionar diante das exigências 

da pedagogia, que naquele momento procurava se estabilizar como um conhecimento 

científico. 

Segundo Tanuri (2000), esse novo modelo pedagógico da formação de professores 

tratava-se de uma busca incessante dos reparos e das insuficiências presentes na composição 

curricular das antigas Escolas Normais. 

 A organização dos cursos de formação de professores para as escolas secundárias 

originou-se em virtude da mudança de nível que os Institutos de Educação do Distrito Federal 

assumiram, ou seja, o nível superior.  

 Nesse contexto, o Decreto Lei n. 1.190, de 4 de abril de 1939, adota e expande um 

modelo de organização dos cursos de licenciatura em Pedagogia, conhecido como esquema 

3+1. O mesmo visava categorizar os níveis de formação docente em 3 momentos distintos e 

com públicos diferenciados. O esquema obedecia a seguinte organização: 3 anos para cursar 

as disciplinas específicas e 1 ano para a formação didática. Esse novo modelo de construção 

do conhecimento, possibilitou que os cursos de formação de professores em nível superior, 

submergisse sua referência inicial. 

 Contudo, ainda em 1946, foi instituída a Lei Orgânica do Ensino Normal. Sua 

constituição divulga uma estrutura de organização dos cursos normais e secundários, 

dividindo-os em dois momentos: o primeiro no ciclo ginasial e o segundo no ciclo colegial. 

Ambos possuíam objetivos de formação para públicos de atuação diferenciada. Para Saviani 

(2009), assim como as Escolas Normais, os cursos de Pedagogia também foram impregnados 

de um caráter dualista, servindo aos conteúdos culturais-cognitivos e ao aspecto pedagógico-

didático.  

Em 1964, Saviani (2009) destaca a vivencia do golpe militar no Brasil, e uma nova 

adequação no campo educacional foi proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB n. 5.692/71. Os preceitos postulados na mencionada lei preconizavam a 

alteração do ensino primário e secundário. Um parecer foi instituído pelo Ministério de 

Educação e aprovou a Habilitação específica para o Magistério em duas modalidades: a 

primeira, realizada num período de três anos, que corresponde à atuação até a quarta série do 
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ensino primário, hoje denominado primeira etapa do Ensino Fundamental; e, a segunda, com 

duração de quatro anos, que habilitava os docentes a lecionarem inclusive até a sexta série. 

Essa reorganização ocasionou novos parâmetros para a formação de professores. 

 Para o autor, a nova formação devolveu ao curso de Pedagogia a tarefa de formar e 

habilitar profissionais, bem como, atribuir de forma específica às competências e habilidades 

dos sujeitos que ora se designariam a exercer atividades internas e externas do espaço escolar, 

tais como: gestão, supervisão e coordenação escolar. 

 Percebe-se, de acordo com os postulados do autor em debate, que paralelo a esse 

avanço, a década de 1980 também foi de bastante relevância no que diz respeito ao 

movimento dos cursos de pedagogia e licenciatura, pois os mesmos adotaram como princípio 

a ―docência como base da identidade profissional de todos os profissionais da educação‖ 

(SILVA, 2003, p. 68-69).  

Esse importante fomento serviu de contribuição para que os cursos de pedagogia 

assumissem com mais ênfase e dedicação a preparação, ou seja, a formação dos professores 

que atuariam na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Para Freitas 

(2003), esse momento representa para a história da formação docente um marco de 

importantes rupturas, entre elas o rompimento com o pensamento tecnicista que predominava 

até então. Os educadores conseguiram a oportunidade de dialogar com o processo formativo, 

enfatizando, sobretudo, o caráter sócio histórico dessa nova ação das práticas educativas.  

Na conjuntura desses marcos histórico, encontra-se também a relevância do período de 

1990. O momento foi marcado especialmente, pela Conferência Mundial da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura- UNESCO, que apresentou como pauta 

principal, a Declaração Mundial de Educação para Todos.  

O referido documento, composto principalmente pelos organismos internacionais, 

Banco Mundial, UNESCO e o Fundo das Nações Unidas para Infância-UNICEF, estava 

impregnado de critérios para financiar as políticas educacionais dos países em 

desenvolvimento. 

Para Freitas (2003), esse período que também foi denominado de ―década da 

educação‖, recebeu essa denominação com o objetivo de marcar com intensidade o 

aprofundamento das discussões envolvendo as políticas neoliberais, em favor dos problemas 

desencadeados a partir da expansão da crise gerada pelo desenvolvimento do capitalismo. 

Freitas (2002) aponta que esse momento fora fundamental para discutir reformas educativas. 
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A autora destaca ainda que, o início do governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi 

marcado por grandiosas iniciativas. Dentre elas: 

 

Educação para Todos, Plano Decenal, Parâmetros Curriculares Nacionais, 

diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, para a educação 

superior, para educação infantil, educação de jovens e adultos, educação 

profissional e tecnológica, avaliação do SAEB-Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica, Exame Nacional de Cursos (Provão), 

ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio, descentralização, FUNDEF- 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério, Lei da Autonomia Universitária, novos 

parâmetros para as IES, são medidas que objetivam adequar o Brasil à nova 

ordem, bases para a reforma educativa que tem na avaliação a chave-mestra 

que abre caminho para todas as políticas: de formação, de financiamento, de 

descentralização e gestão de recursos (FREITAS, 2002, p.142). 

  

Para a mesma, os avanços acima citados estavam imbuídos de expectativas que 

giravam em torno da globalização. Com isso, queremos dizer que as concepções tecnicistas 

vivenciadas na década de 1970, repulsadas em 1980, passaram a permear com uma nova 

roupagem as reformas educativas, com os anseios que condizem à superação dos problemas 

relacionados à competitividade gerada pelos avanços econômicos da globalização. ―A 

globalização econômica confronta o Brasil com os problemas da competitividade para a qual 

a existência de recursos humanos qualificados é condição indispensável‖ (MELLO, 1999, p. 

2). 

 Para Mello (1999), a política de formação de professores assume, diante desse cenário 

muito mais instrumentalista e econômico do que propriamente formativo, uma postura oficial 

do seu fazer pedagógico pautada exclusivamente nas recomendações da educação básica, a 

formação inicial de professores, na ótica oficial, ―deve ter como primeiro referencial as 

normas legais e recomendações pedagógicas da educação básica‖ (Mello, 1999, p. 10). 

 Contudo, é válido lembrar que a política de expansão dos Institutos Superiores de 

Educação-ISEs, segundo Freitas (2002), passa a se reestruturar perante às ações dos 

organismos internacionais. Para ela, a formação docente nesse período, conduziu a classe a 

assumir um caráter técnico profissionalizante, ―os ISEs têm como objetivo principal a 

formação de professores com ênfase no caráter técnico instrumental, com competências 

determinadas para solucionar problemas da prática cotidiana‖ (FREITAS, 2002, p. 143). 

 Entretanto, convém salientar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

(9.394/1996) preconizada e sancionada a partir de então com suas reformulações e 

preceituações, a formação dos professores em nível superior para atuação na Educação 
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Infantil e Ensino Fundamental. Esse fato gerou uma corrida em busca de novos cursos de 

formação docente. 

 Em meados de 1999, no plano dimensional da formação docente, encontramos uma 

ideia plantada nos bastidores das reformas educativas que culminou em uma proposta 

aprovada pelo Conselho Nacional de Educação-CNE, através do parecer nº 115, de setembro 

de 1999, que intensificou o padrão, ou seja, a forma e o conteúdo aos quais deveriam integrar 

as propostas dos institutos superiores de educação. 

 O disposto publicado a partir do parecer acima citado provocou no contexto formativo 

uma distorção demasiada, uma vez que, retirou ―das faculdades de educação, e em seu 

interior, do curso de pedagogia, a formação de professores para as séries iniciais do ensino 

fundamental e da educação infantil‖ (FREITAS, 2002, p. 144). 

 Outras discussões se arrolaram em torno dessa alteração, pois com o novo termo, 

preferencialmente, os cursos de formação de professores passaram a acontecer ―(muito mais 

por conta das prerrogativas da autonomia do que por consentimento do Ministério da 

Educação- MEC), e nos institutos superiores de educação, criados especificamente para esse 

fim‖ (FREITAS, 2002, p. 145). 

Além disso, constatou-se, segundo a autora acima referenciada, que os cursos de 

pedagogia que aconteciam em algumas faculdades isoladas precisaram se transformar em 

curso normal superior, ou permaneceram como curso de pedagogia. O grande diferencial 

dessa nomenclatura estava nos procedimentos formativos, ao profissional estava sendo 

conferido o título de bacharel, o que implica justificar que, dentro da formação de professores 

estava presente o especialista, escolhendo a área de aperfeiçoamento a fase inicial de sua 

formação.  

Contudo, ―mentores intelectuais destas concepções, no campo da educação e da 

pedagogia, acabam fortalecendo tanto o MEC quanto o CNE na implementação das novas 

concepções do perfil necessário de professores e especialistas na realidade atual da reforma 

educativa‖ (FREITAS, 2002, p.145). Em outras palavras, a autora nos coloca que diante da 

situação posta, o que se pretende com isso, é introduzir nas instituições escolares as antigas 

tarefas dos especialistas por meio das políticas de reforma educativa que se pautam em 

dicotomizar a formação entre o pedagogo e o professor, como se estes fossem profissionais 

diferentes.  
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 Esse breve esboço sobre o início da formação de professores no Brasil nos impele a 

considerar, entre outros aspectos, os dilemas que essa formação têm enfrentado ao longo do 

tempo. 

A formação docente apresenta entre outros percalços alguns dilemas, que podem ser 

representados socialmente, considerando os processos sociais e culturais permeados no tempo 

e nas conquistas que a classe vem buscando ao longo dos anos. Um exemplo disso é a 

Formação Inicial, que como outrora foi citado nesse trabalho, buscava generalizar as 

capacitações dos profissionais professores, separando-os por níveis de ensino, ou seja, 

dicotomizando o saber e o fazer, construindo o ideário de professores ''especialistas'' em 

doutrinar, dominar e repassar conteúdo.  

Para Freitas (2003), o campo de formação dos profissionais da educação está 

vivenciando um retorno às concepções tecnicistas e pragmáticas da década de 1970, pois a 

qualificação profissional do indivíduo favorece a criação de políticas reconfiguradas e 

comprometidas com o mundo do trabalho. Com isso, aumenta a certificação de professores e 

a ênfase nas competências docentes baseiam-se em exames teóricos e práticos que referendam 

a subordinação aos princípios das reformas educacionais exigidas pelos organismos 

internacionais. 

 Contudo, a formação dos profissionais professores, cotidianamente contrai concepções 

sociais, isso porque a democratização do ensino vem acontecendo num contexto marcado pela 

modernização econômica e a globalização, que é impregnado de sentidos, opiniões e atitudes. 

Tais percepções podem ser contempladas mediante a compreensão dos sujeitos sobre a 

docência no seu período de formação inicial e continuada, uma vez que, a formação deve ser 

compreendida como um processo complexo de uma realidade de demandas sociais múltiplas. 

 A formação de professores não deve atualmente abranger apenas uma conjuntura 

conteudista de aquisição de conhecimentos específicos, pois os sujeitos precisam 

compreender que a escola é um ambiente complexo de aprendizagem, e como diz Mizukami 

(2002), aprender a ensinar é um processo permanente, que exige do professor saberes, sobre a 

escola, o aluno, os processos de ensino e aprendizagem, os novos processos educacionais, as 

políticas educativas vigentes, entre outros. 

 Tardif (2011) reforça a atividade dos saberes dos profissionais professores, quando em 

sua obra, ―Saberes Docentes e Formação Profissional‖, dialoga sobre os diversos tipos de 

conhecimentos inerentes ao exercício da docência. Para o autor, a docência é um processo de 
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saberes, ou seja, é um ―saber plural, formado de diversos saberes provenientes das instituições 

de formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana‖ (p.54). 

Percebe-se, pois, que o ato de ensinar exige do professor uma postura de construir-se 

no processo constante de edificação do conhecimento, compartilhando experiências e 

dividindo saberes. 

Portanto, as formações no âmbito educacional, sejam elas iniciais ou continuadas, se 

constituem de etapas que contemplam a articulação não apenas de conteúdo, mas de práticas, 

experiências e realidades. Estas formações precisam estar edificadas sob a égide de uma 

tríade: reflexão, ação e reflexão, pois sua consolidação exige mediações significativas no 

processo de ensino e aprendizagem. Por esse motivo, passaremos a destacar nesse trabalho as 

perspectivas e os avanços do processo de formação continuada no Brasil. 

 

2.1 Formação Continuada: elementos para o estudo de uma docência em evidência  

 

 No contexto da presente dissertação, faz-se necessário destacar que a Formação 

continuada de professores é uma inquietação antiga. Andaló (1995) aponta em seus estudos, 

que por volta de 1960, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas-INEP agenciou alguns 

cursos de aperfeiçoamento no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. De acordo com 

Alferes (2009), o curso de formação continuada com vistas ao aperfeiçoamento docente, 

ofertado pelo referido instituto, centrou-se, dentre outros assuntos, em verificar as sugestões 

dos professores sobre as temáticas discorridas no âmbito do curso.  

Os docentes propuseram em seus pareceres, que o aperfeiçoamento deveria tratar 

sobre questões primordiais do cotidiano escolar. Entretanto, pode-se inferir que a formação 

continuada no Brasil é uma modalidade de aperfeiçoamento das práticas docentes que se 

encontra ainda em vias de sistematização. Para Silva e Frade (1997), tal fato deve-se aos 

acontecimentos políticos que o país enfrentou, desde a ditadura militar, passando pelo 

movimento de redemocratização da sociedade, bem como a ascensão da globalização da 

cultura e da economia.  

Segundo as autoras, tais ocorrências entusiasmaram o processo de formação 

continuada dos professores. Na década de 1970, a formação continuada no Brasil vivenciou 

uma expansão significativa no que concerne a chegada da atualização social, ou seja, da 

modernização. Pedroso (1998) afirma que a chegada da era moderna em concomitância com a 
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época política que o país atravessava contribuiu para pensar o objetivo primordial da 

educação naquela ocasião, formar trabalhadores. 

Ghiraldelli (1990) aponta ainda que no momento do regime militar, foram estipulados 

doze acordos com o MEC e United Status Agency for International Development- USAID. 

Esses acordos, segundo o autor, subordinou as políticas de educação do Brasil as deliberações 

dos especialistas estrangeiros. Já Ferreira (2007) afirma que nos anos de 1980 com as 

conquistas políticas, a educação brasileira passa a se reestruturar em prol da pesquisa, dos 

avanços científicos e tecnológicos. Esse momento histórico da conquista dos direitos políticos 

no Brasil devolve aos professores o direito de participar efetivamente das discussões 

educacionais, perpassando as questões técnicas e inserindo a formação de professor no 

contexto reflexivo sócio-histórico. 

Silva e Frade (1997) assinalam que esse momento de reflexão permitiu que os 

programas de formação continuada de professores buscassem responder demandas próprias 

do professorado, aprovando dentre outros fatos que o perfil dos mesmos se encontrasse mais 

comprometido com a aprendizagem permanente da prática docente. 

Paralelo ao que foi descrito, a década de 1990, por exemplo, foi um momento de 

agigantamento da globalização da cultura, economia e o alargamento tecnológico. Esse 

contexto exigiu dos professores um esforço maior no que diz respeito aos novos 

procedimentos de estudos, posicionamento e trabalho, concedendo aos mesmos a 

oportunidade de elucubrar a formação continuada a partir do seu local de trabalho, através de 

um exercício contínuo de reflexões sobre sua prática. 

Apesar dos professores terem o campo de formação pensado com mais atenção nos 

anos 1990, não se pode deixar de enfatizar que essas ações sofrem, contraditoriamente, de 

acordo com Soares (2008), um aligeiramento, fragmentação e esvaziamento de conteúdo. 

Esse ato contraditório ocorre porque os documentos oficiais passam a defender a busca pela 

competência, com foco nas habilidades, os professores, em decorrência, passaram a associar 

suas práticas buscando se tornar um profissional mais habilidoso, porém, menos reflexivo. 

 

[...] na medida em que são fragilizados, preconizados, aligeirados e 

esvaziados de conteúdo os processos de trabalho e formação dos professores, 

em especial daqueles que atuam ou irão atuar na escola pública, há uma 

crescente e gradativa desqualificação desses profissionais e, por sua vez, o 

enfraquecimento da possibilidade da escola estar, de alguma forma, 

contribuindo para o fortalecimento de um projeto contra hegemônico de 

sociedade (SOARES, 2008, p. 140). 
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Desse modo, é possível compreender que a percepção e as finalidades da formação 

continuada modificaram-se com o passar do tempo, considerando os contextos econômico, 

político e social do Brasil.  

Contudo, a formação continuada de professores conseguiu conquistar, ainda nesse 

período, a construção de alguns documentos legais que pregavam e justificavam soluções para 

a inovação do campo educacional. Conseguiu-se ainda nessa década, a publicação, segundo 

Galindo e Inforsato (2007), dos seguintes documentos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional –LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), Referenciais de Formação de professores – RFP 

(BRASIL, 1999) e Diretrizes Gerais da Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores – RNFC (BRASIL, 2005).  

 Esses documentos estavam permeados de reflexões sobre a formação continuada da 

Educação Básica. Os mesmos objetivavam construir entre os professores uma imagem 

positiva das experiências que logravam êxito em países internacionais, inserindo entre os 

docentes o ideário de resultados positivos quanto ao investimento dessa modalidade de 

formação continuada pelos governos: federal, estadual e municipal.  

Com isso, percebe-se uma nova forma de conceber a formação continuada no Brasil. 

As concepções dessa modalidade tomam como referência a influência que os organismos 

internacionais exercem sobre o governo do país. Assim, a política de formação continuada 

internacional ofertada aos professores do Brasil assumiu, nesse contexto, não um 

compartilhamento de ideias coletivas em busca de um melhoramento do campo educacional, 

mas uma oscilação, pois o interesse nessa oferta era muito mais para fins diversos do que 

propriamente para a capacitação de professores. 

 Nessa direção, a LDB (9.394/1996) postula  o direito à formação continuada a todos os 

profissionais do ensino da educação básica, conforme artigo 61:  

 

(Dos profissionais da educação) – A formação de profissionais da educação, 

de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de 

ensino [...] terá como fundamento: Parágrafo II – a associação entre teorias e 

práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço. (BRASIL, 1996, 

p.35). 

 

 Esse artigo destaca a associação entre teoria e prática. Uma articulação que deve 

permear a cotidianidade atual das escolas, pois apesar de estar escrito na Lei, as Instituições 

de Ensino Superior – IES não conseguem consolidar essa relação. A esse respeito Pimenta 

(1997) afirma:  
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No que se refere à formação continuada, a prática mais frequente tem sido a 

de realizar cursos de suplência e/ou atualização dos conteúdos de ensino. 

Esses programas têm se mostrado pouco eficientes para alterar a prática 

docente e, consequentemente, as situações de fracasso escolar, por não 

tomarem a prática docente e pedagógica escolar nos seus contextos. 

(PIMENTA, 1997, p. 6). 

 

 Ao explicitar esse diálogo, a autora explica que se não tomarmos como ponto de 

partida às práticas pedagógicas docentes e a realidade de nossas escolas como elementos para 

trabalhar a formação continuada, de nada adiantará um livro de receitas internacionais, pois as 

finalidades de uma formação não dependem apenas de como deve ser feito, mas considerar o 

contexto, o que tem sido feito e o que se poderá fazer. Agindo assim, encontraremos 

competências outras para impregnar de sentidos as ações do ser professor. 

 Ainda no âmbito da LDB (n. 9394/1996), outro artigo que merece destaque em nossas 

discussões sobre o legado da política de formação continuada é o artigo 63:  

 

(Dos profissionais da educação) – Os institutos superiores de educação 

manterão: I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, 

inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a 

educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; II –

 programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; III – programas 

de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 

níveis. (BRASIL, 1996, p. 36-37). 

 

 Esse artigo reconhece o Curso Normal Superior, como formador de professores de 

Educação Infantil- EI. Desse modo, consolida esse nível de ensino como etapa da educação 

básica e seus professores a serem vistos como profissionais, embora, esse reconhecimento 

tenha sido conquistado com a promulgação da Constituição Federal de 1988, quando 

preconizou no Art. 208, ―O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade‖ (BRASIL, 2006, p. 313).  

 Foi a partir desse artigo que os demais documentos passaram a delinear a importância 

da Educação Infantil como etapa educacional, pois tais ações foram efetivadas com base nas 

situações sociais concretas vivenciadas em cada época, que suscitaram as regulamentações e 

leis elaboradas como políticas públicas, para consolidar as concepções históricas, pedagógicas 

e sociais da Educação Infantil. 



32 
 

 
 

 No entanto, pode-se dizer que esse avanço presente na Constituição de 1988 e nos 

Documentos legais formulados pelo MEC acerca da EI, em relação à formação continuada, 

permaneceu apresentando uma vasta contradição em suas propostas, pois faltava nos 

direcionamentos legais atos específicos vivenciados em nossa realidade para validar as 

práticas institucionais de formação continuada de professores.  

 A despeito disso, a Emenda Constitucional n. 14/1996 propôs a criação de um fundo 

de manutenção e arrecadação através de impostos, para financiar a educação básica, bem 

como, para atender a valorização dos profissionais que possuíam o magistério como nível de 

escolaridade mais elevado. 

 Com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF), instituído pela Emenda Constitucional n. 14, de 

setembro de 1996, algumas efetivações referentes à formação continuada de professores 

puderam ser propostas. Entretanto, os profissionais da Educação Infantil não foram 

contemplados. 

 No final da década de 1990, o MEC legitima a formação continuada por meio dos 

Referenciais para Formação de professores- RFP (BRASIL, 2002). O documento objetivava 

esboçar um panorama de estudos que viesse a traçar um fio condutor entre o papel dos 

professores daquele contexto, repensando sua atuação e formação profissional, bem como, 

implantar uma nova proposta de formação profissional de professores.   

 Não se pode negar que os referenciais foram de suma importância para sanar algumas 

dificuldades que se concentravam no cenário das formações propostas pelas IES naquele 

período. Mas, ao analisar esse documento, percebe-se que, assim como em outros países, os 

nossos professores estão presos a uma tensão que prima muito mais pela execução dos 

conteúdos do que pela construção contínua dos saberes a serem experienciados em sala de 

aula.  

 Por esse motivo, a formação continuada de professores ao invés de buscar desenvolver 

uma nova postura de ação-reflexão-ação, com foco na criatividade e autonomia dos sujeitos 

que, por vezes, limitam-se a esperar as ordens de especialistas, como bem afirma Apple e 

Jungck (1990): 

 

A intensificação leva os professores a seguir por atalhos, a economizar 

esforços, a realizar apenas o essencial para cumprir a tarefa que têm entre 

mãos; obriga os professores a apoiar-se cada vez mais nos especialistas, a 

esperar que lhes digam o que fazer, iniciando-se um processo de depreciação 

da experiência e das capacidades adquiridas ao longo dos anos. A qualidade 
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cede o lugar à quantidade. [...] Perdem-se competências coletivas à medida 

que se conquistam competências administrativas. Finalmente, é a estima 

profissional que está em jogo, quando o próprio trabalho se encontra 

dominado por outros atores" (APPLE & JUNGCK apud NÓVOA 1992, p. 

12). 

 

 O que se pretende mostrar com essa citação é exatamente que a formação continuada 

de professores pode desempenhar um papel decisivo na construção de uma nova classe de 

profissionais docentes. Nóvoa (1992) afirma que a formação continuada deve estar articulada 

ao desempenho profissional dos professores, tornando as escolas lugares de referência. Essa 

mudança depende também dos profissionais, das percepções que estes formaram sobre seu 

ofício, seu trabalho, sua personalidade e sobre a classe a qual pertence.  

 A partir da Teoria das Representações Sociais – TRS, propomos, neste trabalho, 

perceber a construção dessa realidade em que estão inseridos os professores da EI. Assim, 

tomamos como referência os sentidos que atribuem e compartilham sobre formação 

continuada. Nessa direção, a TRS auxilia na compreensão das representações dos sujeitos, 

evidenciando os elementos subjacentes à sua conduta. Pois, para Moscovici (2012), uma das 

funções da representação social construída pelos indivíduos é ser um guia para a ação.  

Há, portanto, um elo de ligação entre os sujeitos que compartilham de uma mesma 

ideia, e, ao compartilhar essas ideias, podem estar contribuindo para instaurar uma nova 

identidade aos grupos sociais. Nesse caso, os sujeitos que buscam na formação continuada 

possibilidades de aperfeiçoamento docente para se apropriar de um conjunto de elementos 

pautados na tríade: ação-reflexão-ação.  

 Assim, ao pensar em formação continuada, não se pode negar os avanços que essa 

modalidade tem propiciado ao conjunto de professores. Avanços positivos, porém, ainda 

passíveis de aprimoramentos e transformações, posto que se constitui em um campo ainda em 

formação. Ademais, em função da dinamicidade do cotidiano, sempre haverá a necessidade de 

reformulações e aperfeiçoamento dos cursos que visem dar conta das demandas impostas por 

uma sociedade que se complexifica paulatinamente. Assim, em seus escritos, Nóvoa (1992) 

defende que:  

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 

de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso 

é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 

(NÓVOA, 1992, p. 12). 
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 Quando se fala em reconstrução permanente de uma identidade profissional de 

professores, é importante considerar que essa classe professoral enfrenta, rotineiramente, 

diversos desafios para superar os obstáculos da profissão. Por isso, a formação de professores 

tem suscitado fortes debates nos meios acadêmicos e políticos.  

Portanto, considerando as discussões sobre o perfil profissional dos professores que 

atuam na Educação Infantil, esse trabalho busca tratar também das especificidades, conquistas 

e desafios que permeiam o universo da formação continuada desses profissionais. Assim, 

passaremos a discorrer no tópico seguinte sobre, os aspectos da educação infantil no Brasil, 

bem como, os avanços obtidos em relação à formação continuada desses docentes. 

 

2.2 Educação Infantil e Formação Continuada: relatos e discussões   

 

O delineamento das reflexões empreendidas acerca do nível Educação Infantil, exige 

dos pesquisadores um entendimento pautado no reconhecimento dos direitos que regem as 

condições de existência da criança. Ao longo de muitos séculos, a educação das crianças era 

uma responsabilidade familiar, pois as mesmas, segundo Oliveira (2011), logo após o 

desmame eram vistas como adultos em miniatura que buscavam sanar suas próprias 

necessidades. 

A autora destaca ainda que esse tipo de compreensão não acontecia em todas as 

esferas da sociedade, as classes mais privilegiadas, por exemplo, concebiam a criança como 

um objeto divino, porém, sem perder de vista sua imersão no contexto doméstico, ou seja, no 

trabalho. A família era realmente idealizada como uma matriz educativa e, por isso, algumas 

denominações para os ambientes reservados para guardar a primeira infância foram 

associados à mesma. 

Entre os termos, encontram-se o nome ―francês creche que equivale a manjedoura, 

presépio; já o termo italiano ―asilo nido‖ indica um ninho que abriga‖ (OLIVEIRA, 2011, p. 

58). Além desses, outros termos foram usados para denominar os locais de recebimento e 

cuidado às crianças daquela época. 

Mais tarde, na Idade Média, foram criadas espécies de "rodas", locais construídos em 

muros de igrejas e hospitais, para assim acolher os bebês que eram deixados e/ou 

abandonados pelos pais. Esses espaços criados para receber os bebês cumpriam também uma 

tarefa educativa às crianças acolhidas. A educação proposta nesses ambientes era 
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responsabilidade da igreja, ou seja, as crianças eram conduzidas a seguirem o ofício posto 

pela doutrina em destaque. 

 Para Oliveira (2011), essa concepção de abandono, pobreza e responsabilidade 

familiar permeou por muito tempo as concepções de EI, somente nos séculos XV e XVI, 

novos padrões educacionais apareceram para dar conta dos desafios estabelecidos pela própria 

sociedade Europeia. Um dos grandes colaboradores, pensadores e precussores mais centrados 

nas bases filosóficas de um estudo que considerasse a criança em suas características e 

especificidades próprias, foi Jean-Jaques Rousseau. 

Esse estudioso desenvolveu uma episteme na qual considerava que a infância não era 

apenas uma passagem transitória para a vida adulta, mais uma etapa da qual a criança 

dispunha para construir suas concepções de ser e de ver o mundo. Alguns autores como 

Erasmo e Montaigne (apud Oliveira, 2011), apoiavam o ideário de que a educação precisava 

respeitar a natureza da criança, e que o estímulo às atividades com jogos trariam benefícios e 

aprendizagens significativas. 

Outra etapa de construção das concepções teóricas sobre a educação da infância se 

instaura durante a idade moderna, era o auge da revolução industrial e outras necessidades 

surgiam em vista de uma nova mobilização que sistematizasse a educação daquelas crianças. 

Pestalozi, Froebel, Decroly e Montessori (apud Oliveira, 2011), foram autores que 

continuaram o legado de edificação de uma nova base de pensamento sobre a educação dos 

pequenos e logo trataram de elaborar propostas de atividades que possibilitassem as crianças 

exporem suas próprias necessidades, ao mesmo tempo em que aprendiam. 

Pestalozi era um Suíço que pautou suas concepções educacionais em Rousseau, 

reagindo, segundo Oliveira (2011, p. 65), ―contra o intelectualismo da educação tradicional‖. 

Para o mesmo, o ato educativo deveria estar regularizado pela bondade e amor, ressaltando 

que a educação deveria cuidar do desenvolvimento afetivo das crianças.  

Seguindo os ideários de Pestalozi, Froebel assume as perspectivas teóricas e 

ideológicas que confrontavam seu tempo. O professor alemão, de acordo com Oliveira (2011), 

foi entusiasmado por um ponto de vista místico filosófico, e um ideal político libertário. Para 

ele, as crianças devem ser compreendidas como pequenas sementes que, ao serem adubadas e 

expostas ao meio ambiente, poderiam aprender livremente.  

Paralelo a essa sistematização de ideias sobre a criança, surge também a proposta de 

um médico belga, Decroly. Ele baseava-se, segundo Oliveira (2011), em atividades didáticas 
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seguindo ideias de totalidade do funcionamento psicológico, considerando o interesse da 

criança adaptada ao sincretismo próprio do pensamento das mesmas.  

Além dos educadores acima citados, encontramos os construtos da médica psiquiatra 

italiana Maria Montessori (apud Oliveira, 2011). A mesma idealizou uma proposta 

educacional que pregava a educação como ato libertário e concebia que a criança deveria ser 

compreendida de acordo com a seguinte concepção:  

 

A criança é um corpo que cresce e uma alma que se desenvolve, a dupla 

realidade fisiológica e psíquica, tem uma fonte eterna: a vida, e nós não 

devemos viciar ou sufocar essas potencialidades misteriosas, antes aguardar 

suas manifestações sucessivas. (MONTESSORI, 1965, p. 57).  

  

Percebe-se, na afirmação da autora, uma interpretação voltada para a liberdade, 

compreendendo que para se desenvolver a criança precisa explorar o mundo em que tudo se 

configura inovação para ela, é preciso encaminhar e preparar atividades que proporcionem à 

criança a apropriação do seu ambiente, por meio da descoberta. 

Tais propostas surgiram durante o início do século XX e defendiam não só as 

preocupações voltadas para a concepção de infância, mas especialmente os encaminhamentos 

voltados à construção dos valores sociais, econômicos, culturais e políticos se desenvolveram 

como meta para se pensar a educação infantil.  

 Com a devastação ocasionada pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a educação 

passava a ser considerada salvação social (OLIVEIRA, 2011, p. 76). Essa ―salvação‖ 

impulsionou o movimento das Escolas Novas. Esse movimento foi então responsável por 

pensar a educação não apenas com uma visão situada no adulto, mas, sobretudo, pensar nas 

necessidades e interesses do aforismo da criança.   

 Imbuídos pelo novo pensamento disseminado pelo movimento da escola nova, surge 

em meio as contribuições do pensamento sobre educação infantil novos autores no campo da 

psicologia que também passaram a estudar formas de compreensão do desenvolvimento da 

criança, ampliando assim os estudos sobre a infância. Dentre eles se destacaram também: 

Wallon; Vygotsky; Piaget e Freinet (apud Oliveira, 2011), dentre outros.  

 Para Oliveira (2011), Wallon destaca-se nesta ampliação dos estudos acerca da 

infância, pois elege a afetividade para justificar a intensidade com a qual cada criança aprende 

ao relacionar-se consigo mesma e com os outros. Para Vygotsky, a criança ao nascer já é 

inserida no meio social, tendo acesso especialmente à linguagem, sendo essa a principal forma 

de desenvolvimento da mesma. Enquanto isso,  Piaget, defende que a criança estabelece com 
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a realidade uma relação singular, contemplando o cognitivo, considerando os aspectos social e 

afetivo para se construir de fato aquilo que é, sujeito. 

 Celestin Freinet também foi um dos autores que valorizou as práticas sociais como 

oportunidade de conhecimento prévio das crianças. Para o autor, as práticas sociais eram 

compreendidas como experiências vividas que contribuíam para sua autoexpressão e 

cooperação nas atividades desenvolvidas em sala de aula.  

 Contudo, é na década de 1950, que uma nova situação social se instala sobre a 

concepção de infância, essa fase diz respeito a condição de interpretação da criança como um 

ser, portador de direitos. Esses direitos aparecem pela primeira vez apregoados na Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, promulgados pela Organização das Nações Unidas – ONU, 

influenciados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tal declaração sobre os 

direitos da criança expressa que estas tem:  

 

Direito à Educação Gratuita e ao Lazer Infantil  

Princípio VII - A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será 

gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à criança 

uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita - em condições de 

igualdade de oportunidades - desenvolver suas aptidões e sua 

individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Chegando a 

ser um membro útil à sociedade. O interesse superior da criança deverá ser o 

interesse diretor daqueles que têm a responsabilidade por sua educação e 

orientação; tal responsabilidade incumbe, em primeira instância, a seus pais. 

A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras os quais 

deverão estar dirigidos para educação; a sociedade e as autoridades públicas 

se esforçarão para promover o exercício deste direito (BRASIL, 1959, p.05). 

 

A presente Declaração Universal dos Direitos da Criança buscou contemplar o 

desenvolvimento físico, psicológico e intelectual, pautados numa perspectiva de compreender 

a mesma como um indivíduo que se constitui a partir das relações sociais estabelecidas com o 

mundo.·. 

De acordo com Oliveira (2011), ocorreram dentre os avanços da época alguns 

conflitos no contexto sócio-político da Europa. Um exemplo disso foram os estudos do 

Psicanalista Jonh Bowlby (apud Oliveira, 2011), que ao ser convidado pela Organização 

Mundial de Saúde para estudar casos de crianças com privação materna, diagnosticou que a 

separação precoce entre o bebê e a mãe causava prejuízo ao desenvolvimento da criança. A 

repercussão dessa afirmativa desencadeou, entre os avanços daquele período, um descrédito 

aos movimentos feministas, que reivindicavam creches para seus filhos serem acolhidos 

enquanto as mães trabalhavam.  
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 Assim, pode-se afirmar que o século XX foi um período de muitas conquistas no que 

concerne à educação infantil, pois apesar de alguns retrocessos, a infância foi pela primeira 

vez pensada a partir das especificidades e das singularidades da criança.  

 O reconhecimento da infância proporcionou aos estudiosos uma nova forma de se 

pensara criança e, consequentemente, a Educação Infantil. No Brasil não foi diferente, a EI 

também passou a ser reconhecida, pois até meados do século XIX, esse atendimento não 

existia. Assim, passaremos a descrever como a Educação Infantil foi constituída no Brasil.  

 

2.2.1 As primeiras concepções de infância e formação de professores no Brasil 

 

 No Brasil, o atendimento as crianças em instituições como escolas ou parques infantis 

tem seu marco inicial na segunda metade do século XIX, quando no país se acentuava, 

segundo Oliveira (2011), grandes concentrações sobre a abolição da escravatura. O ideário 

presente no final do século XIX, e início do século XX, reúne no centro das grandes 

transformações sociais as proposições do Movimento da Escola Nova, elaboradas 

especialmente na Europa e trazidas ao Brasil. 

 Os ―Jardins de Infância‖ (OLIVEIRA, 2011, p. 92) são frutos da vivência europeia, 

mas recebidos com grande entusiasmo por alguns setores sociais brasileiros. Entretanto, tais 

jardins também receberam críticas dos políticos da época, que dividiam suas opiniões 

alegando que esses locais eram depósitos para guardar crianças, enquanto outros defendiam 

que esses espaços contribuíam para a construção de uma propagação pedagógica infantil 

necessária a infância. No Rio de Janeiro, em 1877, e em São Paulo, em 1875, foram criados 

os Jardins de Infância das entidades privadas. A partir daí, segue-se, segundo Oliveira (2011), 

um crescente avanço no que concerne às escolas de educação infantil no Brasil, como se 

segue na figura: 

 

Figura 01- Alguns Jardins de Infância Criados no Brasil de 1899 à 1919 
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 Além dessas importantes datas, salienta-se que em 1922, aconteceu, no Rio de Janeiro, 

o primeiro congresso comprometido com a discussão de temas voltados para educação moral, 

higiênica e o aprimoramento da raça, vislumbrando a mulher como principal cuidadora da 

educação infantil. Enquanto isso, os debates se acirravam entre os educadores que se 

empenhavam no ideário pedagógico do movimento escolanovista. 

 Dois importantes marcos precisam ser destacados nesse trabalho, a fundação da 

Associação Brasileira de Educação, em 1929 e o Manifesto Pioneiro da Educação Nova, em 

1932. Ambos surgiram com o objetivo de, por meio da educação, tornar a cultura um artifício 

historicamente elaborado. 

 Entretanto, é cabível salientar, nessa conjuntura, que em 1961, foi aprovada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional-Lei n. 4024/1961, que incluiu, dentre outros artigos, 

os seguintes:  

 

Art. 23A educação pré-primária destina-se aos menores de até 7 anos, e será 

ministrada em escolas maternais ou jardins de infância". Art. 24 " As 

empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete anos serão 

estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria cooperação com os 

poderes públicos, instituições de educação pré-primária.(BRASIL, 1961, p. 

05). 

  

Percebe-se um somatório de esforços, de um lado especialmente o poder público, e do 

outro, a família, na figura da mãe, na busca por uma educação infantil diferenciada. Portanto, 

1899- Institutos de Proteção e 
Assistência a Infância 

1908- Primeira Escola Infantil 
de Belo Horizonte 

1909- Primeiro Jardim Infância 
Municipal do Rio de Janeiro  

1919- Departamento da 
Criança 
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além da LDB n. 4024/1961, posteriormente, a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 apresenta o seguinte disposto no que concerne à Educação Infantil: 

 

Art. 7 - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXV- assistência gratuita aos 

filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade, em creches e 

pré-escolas; Art. 208- O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: atendimento em creche e pré-escola às crianças de 

zero a cinco anos de idade. (BRASIL, 1988, p. 19-20; 118). 

  

Para Angoti (2006), a Carta Magna permite que um novo estatuto reconheça a criança 

como um cidadão de fato e de direito, exigindo assim investimentos distintos e integrados na 

consolidação de uma nova ordem social. 

Muitos movimentos ocorreram no Brasil, durante a edificação da educação infantil 

como direito da criança. Não é objetivo dessa pesquisa tornar esse trabalho prolixo, embora 

diversos autores como: Oliveira (2011); Bujes (2001); Campos (2009); Azevedo (2013); 

dentre  outros,  tenham discorrido sobre a história da infância e educação infantil com 

importantes análises. Porém, o presente trabalho se propõe não apenas a esboçar alguns 

aspectos primordiais a esse nível educativo, mas também apresentar o debate instituído sobre 

os avanços que permeiam concepções de reconhecimento e atendimento dessa etapa da 

educação básica. 

Em 1996, ainda em meio ao aperfeiçoamento de alguns documentos legais que 

serviriam de orientação para a educação brasileira, a LDB (nº 9394/1996), institui uma 

complementação legal aos artigos constitucionais. Dentre esses artigos, encontra-se a 

concepção de Educação Infantil que passa a ser preceituada como primeira etapa da Educação 

Básica, instituindo finalidades que associam o desenvolvimento integral da criança. A 

LDBEN (nº 9394/1996) dispõe:  

 

Seção II - Da Educação Infantil - Art. 29. A Educação Infantil, primeira 

etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

(BRASIL, 1996, p.12). 

 

Novos olhares são lançados à Educação Infantil a partir deste documento, segundo 

Angoti (2006), isso ocorre pelo fato de estarmos situados em contextos históricos e culturais 

em permanentes transformações, incluindo-se aí também a ideia de que as crianças participam 

igualmente destas transformações.  
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Em 1999, na perspectiva de fundamentar um novo fazer educacional, foram 

instauradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 1999). Essas 

diretrizes definiram os seguintes princípios: 

 

Art. 3º - São as seguintes Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil: I – As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil, 

devem respeitar os seguintes fundamentos norteadores: a) Princípios éticos 

de autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum; b) Princípios político dos direitos e deveres da cidadania, do 

exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; c) Princípios 

estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 1999, p. 18). 

 

Esse artigo instaurado por meio das diretrizes curriculares para a EI, reafirma, 

contudo, a ideia de Educação Infantil que defendemos neste trabalho, reconhecendo-a como 

primeira etapa da educação básica, que tem como principal objetivo o desenvolvimento da 

criança, enquanto pessoa, que se constitui perante as dimensões social, cultural e histórica, 

que é dotada de especificidades e singularidades, que se permite entendê-las como produto e 

produtora de uma história, um ser ativo, passível a mudanças.  

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Educação – CNE publica o parecer nº 

04/2000, que institui as Diretrizes Operacionais para Educação Infantil. As mesmas tem como 

preceito tratar sobre os aspectos normativos da validação dessa modalidade como primeira 

etapa da educação básica, como encontra-se disposto na Lei nº 9.394/1996. 

Em 17 de Dezembro de 2009, o CNE fixa novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, dessa vez, o objetivo das diretrizes constituía-se em pautar a 

organização das Propostas Pedagógicas para o referido segmento de ensino. As citadas 

diretrizes trazem em seus artigos e incisos princípios norteadores para orientar o currículo, a 

proposta pedagógica, a avaliação, a jornada de trabalho dos profissionais no exercício de suas 

funções, o planejamento, e a faixa etária de atendimento do público da educação infantil.  

Pouco depois, no dia 20 de outubro de 2010, o CNE define ainda algumas Diretrizes 

Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil: 

 

Art. 1º - Os entes federados, as escolas e as famílias devem garantir o 

atendimento do direito público subjetivo das crianças com 6 (seis) anos de 

idade, matriculando-as e mantendo-as em escolas de Ensino Fundamental, 

nos termos da Lei nº 11.274/2006. Art. 2º - Para o ingresso na Pré-Escola, a 

criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março 

do ano que ocorrer a matrícula. Art. 3º - Para o ingresso no primeiro ano do 

Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos 
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até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Art. 4º - As 

crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida no 

artigo 3º deverão ser matriculadas na Pré-Escola (BRASIL, 2010, p. 02). 

 

 

 As disposições legais acima descritas servem como instrumentos legais de orientações 

para as matrículas dos alunos considerando a faixa etária em cada nível de ensino. No dia 10 

de março de 2011, o CNE define as normas de funcionamento das instituições de educação 

infantil ligadas à Administração Pública Federal Direta, suas autarquias e fundações. Fica 

então decidido que:  

 

Art. 1º As unidades de Educação Infantil mantidas e administradas por 

universidades federais, ministérios, autarquias federais e fundações mantidas 

pela União caracterizam-se, de acordo com o art. 16, inciso I, da Lei nº 

9.394/96, como instituições públicas de ensino mantidas pela União, 

integram o sistema federal de ensino e devem: I – oferecer igualdade de 

condições para o acesso e a permanência de todas as crianças na faixa etária 

que se propõem a atender; II – realizar atendimento educacional gratuito a 

todos, vedada a cobrança de contribuição ou taxa de matrícula, custeio de 

material didático ou qualquer outra; III – atender a padrões mínimos de 

qualidade definidos pelo órgão normativo do sistema de ensino; IV – 

garantir ingresso dos profissionais da educação, exclusivamente, por meio de 

concurso público de provas e títulos; V – assegurar planos de carreira e 

valorização dos profissionais do magistério e dos funcionários da unidade 

educacional; VI – garantir o direito à formação profissional continuada; VII 

– assegurar piso salarial profissional; VIII – assegurar condições adequadas 

de trabalho (BRASIL, 2011, p.01). 

 

Observa-se, nos dispositivos das resoluções e pareceres instituídos pelo CNE, uma 

importante dedicação aos preceitos de edificação da educação infantil como direito da criança, 

e como tal, precisa ser bem definido e contemplado, seguindo assim uma série de normas para 

validar esse segmento como primeira etapa da educação básica. No entanto, o papel da 

educação infantil não se resume apenas as propostas pedagógicas, funcionamento e/ou 

dispositivos de faixa etária dos indivíduos que devem ser recebidos nas instituições que 

ofertam essa educação.  

Existe também na educação infantil, outro elemento para além das crianças que 

merece destaque, o professor. E apesar dessas diretrizes e normas dedicarem em suas 

resoluções alguns direitos dos quais gozam esses profissionais, salienta-se que é necessário 

uma valorização e um reconhecimento que ultrapasse os modelos socioeconômicos vigentes.  

 O professor deve ser compreendido como um profissional, e não como um simples 

monitor de crianças, uma vez que, a definição do perfil para esse profissional educador da EI 
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constitui-se em um dos aspectos, segundo Aquino (2005), primordiais a serem consolidados 

na busca pela construção dessa nova identidade para o segmento.  

 Considerando essas vertentes atuais, é importante continuar destacando ainda algumas 

conquistas que estão ocorrendo no cenário educacional no que se refere aos profissionais 

dessa etapa de ensino. 

 Partindo do pressuposto de que a qualidade do exercício da docência é um elemento 

que se dá, essencialmente, pela profissionalidade do professor, a formação docente encontra-

se como um princípio norteador do âmbito da valorização dessa profissão. Documentos legais 

foram elaborados com o objetivo de desenvolver mecanismos de superação de uma crise que 

se instaura perante a construção da identidade profissional do professor, a começar, pelo seu 

reconhecimento.  

 Um reconhecimento que apesar de ainda não estar bem definido – quer seja nos 

moldes do contexto e das funções que implicam ser professor, quer seja nos aspectos 

relevantes a sua remuneração, carga horária de trabalho, plano de carreira e demais direitos 

trabalhistas – devem ser incorporados aos direitos desse servidor.  

Contudo, falar desse profissional, o professor, nos remete ainda a pensar que sua 

profissão encontra-se em viés de consolidação, pois o que temos na educação do Brasil, são 

profissionais sendo formados não para serem educadores, mas para serem professores de 

Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Médio e Superior, ou seja, professores das 

especialidades, como bem afirma Rubem Alves (1995). 

O autor, ao tratar sobre professores e educadores, retoma como ponto de reflexão um 

dos seus textos, Sobre Jequitibás e Eucalíptos, escrito no livro ―Conversas com quem Gosta 

de Ensinar‖ (1995). No texto, o mesmo se refere ao professor como sendo uma árvore, o 

eucalipto, enquanto o educador é comparado ao Jequitibá. A analogia feita a essas duas 

espécies de plantas nos remete a pensar sobre as especificidades de cada árvore. 

Por exemplo, os professores são comparados ao eucalipto porque para Alves (1995) a 

planta apresenta um crescimento acelerado, se espalha muito rapidamente pela natureza, 

assim são os professores, em busca de uma profissionalização, os mesmos ―são funcionários 

dominados pelo estado e pelas empresas‖ (ALVES, 1995, p.04). Os educadores, ao contrário, 

são assemelhados ao jequitibá, uma árvore que assim como a educação possui estórias, 

alimenta-se de esperanças, ―educadores são como as velhas árvores possuem uma face, um 

nome, uma estória a ser contada‖ (ALVES, 1995, 03).  Para o autor: 
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[...] Professores são habitantes de mundo diferente, onde o ―educador‖ pouco 

importa, pois o que interessa é um ―crédito‖ cultural que o aluno adquire 

numa disciplina identificada por uma sigla, sendo que, para fins 

institucionais, nenhuma diferença faz aquele que a ministra. Por isto, mesmo 

professores, são entidades descartáveis, copinhos plásticos para café 

descartáveis. De educadores para professores realizamos o salto de pessoa 

para funções. (ALVES, 1995, p. 03). 

  

Por outro lado, o educador, pode ser compreendido por qualquer pessoa que educa, 

qualquer outro que partilhe a convivência. Nesse sentido, é importante salientar que 

precisamos de educadores/professores. Tratar sobre esse tipo de profissional na educação 

infantil se constitui em um grande desafio, pois além da fragmentação das especialidades, a 

representação do professor desse nível de ensino esteve sempre muito mais atrelada ao 

cuidador/professor, em detrimento do educador/professor. 

Abordar essa temática não é tarefa fácil, ainda mais quando a formação docente no 

país tem suas raízes em ―um modelo de formação centrada na aquisição de conhecimentos 

teóricos e técnicos‖ (AZEVEDO, 2013, p. 71), com resquícios de um modelo pedagógico 

instituído pelos jesuítas, além de outras teorias e técnicas copiadas da Europa para sanar os 

problemas educacionais do Brasil. Ademais, os professores da Educação Infantil, para além 

dos desafios postos aos professores de modo geral, ainda tiveram que enfrentar um embate 

acerca de sua própria denominação. Debates surgiram para discutir se esse profissional 

deveria ser cognominado de: educador, professor ou técnico da educação infantil. Somente 

com a LDB (nº 9.394/1996), essa situação foi resolvida, pois a lei estabeleceu a função 

docente para os profissionais que atuassem na educação básica, incluindo, portanto, os 

professores da Educação Infantil.   

 A falta de valorização e reconhecimento desses profissionais, ainda é uma herança mal 

definida das concepções que vivenciaram ao longo do tempo e que suscitavam valores, 

opiniões, crenças e atitudes que contribuíram para a construção de imagens vinculadas as 

vertentes históricas pelas quais passaram o atendimento da educação infantil, considerando 

até mesmo a classe social a qual se destinava esse tipo de educação.  

Por vezes, esse profissional foi instruído apenas para isso, pois essa concepção 

assistencialista cunhou na sociedade um pensamento retrógrado sobre esse profissional, não 

se pensava sobre suas necessidades formativas, o que precisavam demonstrar era apenas 

algum tipo de responsabilidade sobre os cuidados que deveriam ser mantidos com as crianças.  

 Com as crescentes transformações ocorridas ao longo da história e consolidação da 

educação infantil como etapa educativa, tornou-se necessário também, pensar o profissional 
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que atua nesse segmento da educação. O profissional da Educação Infantil precisa possuir 

uma formação inicial que contemple as competências de um estudo voltado para o 

desenvolvimento da criança, em seus aspectos: físicos, intelectual, psicológico, sócio afetivo e 

interacionista. 

Assim, entende-se que o professor da EI deve ser um profissional sempre em 

formação, que ao mediar o desenvolvimento das crianças, se perceba como um ser em 

construção, que de acordo com Charlot (2000), se confronta sempre com a necessidade de 

aprender.  

Visando dar conta dessa necessidade voltada para a formação dos profissionais da EI, 

a LDB (nº 9.394/1996) estabelece no seu artigo 62, um critério mais elevado para o nível de 

formação dos professores da EI e das séries iniciais do Ensino Fundamental: 

 

At. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidade e Institutos Superiores de Educação, admitida como formação 

mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil e nas quatro 

primeiras séries do Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. (BRASIL, 1996, p. 22). 

  

Esse artigo, apesar de contemplar a formação docente como um importante elemento 

para o desenvolvimento das crianças de EI, deixa explícito a admissão de profissionais que 

possuem apenas a formação mínima oferecida pelo Ensino Médio. Este fato causou inúmeras 

discussões e apenas coma Resolução CNE/CEB 01, de 20 de Agosto de 2003, foram 

instituídas algumas ressalvas, com vistas a contornar a questão. O documento dispõe do 

seguinte conteúdo: 

 

Art. 2º Os sistemas de ensino envidarão esforços para realizar programas de 

capacitação para todos os professores em exercício. § 1o. Aos docentes da 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental será oferecida 

formação em nível médio, na modalidade Normal até que todos os docentes 

do sistema possuam, no mínimo, essa credencial. § 2o. Aos docentes que já 

possuírem formação de nível médio, na modalidade Normal, será oferecida 

formação em nível superior, de forma articulada com o disposto no 

parágrafo anterior. (BRASIL, 2003, p. 01). 

   

Nesse contexto, um conjunto de iniciativas no sentido de valorizar a carreira do 

magistério, de modo geral, e do professor da EI, particularmente, foram revistos. Na resolução 

de nº 3, de 8 Outubro de 1997, encontram-se fixadas as Diretrizes para o Novo Plano de 



46 
 

 
 

Carreira e de Remuneração para o Magistério dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, 

explicitando o seguinte conteúdo: 

 

Art. 4º. O exercício da docência na carreira de magistério exige, como 

qualificação mínima: I - ensino médio completo, na modalidade normal, 

para a docência na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental; II - ensino superior em curso de licenciatura, de graduação 

plena, com habilitações específicas em área própria, para a docência nas 

séries finais do ensino fundamental e no ensino médio; III - formação 

superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação 

vigente, para a docência em áreas específicas das séries finais do ensino 

fundamental e do ensino médio (BRASIL, 1997, p. 01). 

  

A presente resolução menciona, no seu artigo 4º, no inciso II, a fragmentação por 

níveis de especialidades. Tal documento nos remete a uma reflexão sobre que tipo de 

professores as universidades estão formando. 

 Além dessas discussões em torno do perfil profissional que os professores da EI 

devem possuir, outra grande conquista no âmbito da EI destina-se a valorização do 

profissional desse segmento através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (BRASIL, 

1996), que além de valorizar o profissional da EI, se transformou, em um dos maiores 

detentores de recursos da Educação. 

Avanços outros permearam também as políticas educacionais como o Plano de 

Desenvolvimento da Educação –PDE, ao qual se integram inúmeras ações, projetos e outras 

políticas que se articulam entre si, buscando o desenvolvimento educacional. No âmbito da 

formação de professores, o PDE propõe o seguinte parâmetro: 

 

Um dos principais pontos do PDE é a formação de professores e a 

valorização dos profissionais da educação. A questão é urgente, estratégica e 

reclama resposta nacional. Nesse sentido, o PDE promove o desdobramento 

de iniciativas fulcrais levadas a termo recentemente, quais sejam: a distinção 

dada aos profissionais da educação, única categoria profissional com piso 

salarial nacional constitucionalmente assegurado, e o comprometimento 

definitivo e determinante da União com a formação de professores para os 

sistemas públicos de educação básica (a Universidade Aberta do Brasil7 – 

UAB – e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID). (BRASIL, 2007, p. 15). 

 

Percebe-se, nos fragmentos acima, uma preocupação esboçada no PDE acerca dos 

profissionais professores, envolvendo valorização salarial, reconhecimento e uma 

aproximação permanente entre educação superior e educação básica. Além disso, pode-se 
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destacar que a aprovação do FUNDEB, que entrou em seu segundo ano de vigência em 2008, 

proporcionou a EI alguns avanços. 

 

O FUNDEB, por sua vez, ao substituir o FUNDEF, trouxe pelo menos duas 

vantagens: 1) aumentou substancialmente o compromisso da União com a 

educação básica, ampliando o aporte, a título de complementação, de cerca 

de R$ 500 milhões (média no FUNDEF) para cerca de R$ 5 bilhões de 

investimento ao ano; e 2) instituiu um único fundo para toda a educação 

básica, não apenas para o ensino fundamental. Trata-se, no que diz respeito à 

educação básica, de uma expressão da visão sistêmica da educação, ao 

financiar todas as suas etapas, da creche ao ensino médio, e ao reservar 

parcela importante dos recursos para a educação de jovens e adultos 

(BRASIL, 2008, p. 17). 

 

Observa-se no FUNDEB a inclusão da EI na participação distributiva dos recursos do 

fundo, bem como uma possível garantia de que as iniciativas de atendimento às crianças não 

venham sofrer descontinuidades por motivos financeiros. 

 Além de todas essas conquistas de valorização profissional e salarial do professor de 

EI, novas percepções começam a se construir em volta de um cenário que prioriza os grandes 

debates acercada formação permanente do professor dessa modalidade. Imbernòn (2009) 

afirma, em seus escritos, que um avanço acelerado e uma mudança vertiginosa está 

acontecendo nas formações permanentes dos profissionais que buscam a todo momento se 

especializar em determinadas áreas do conhecimento neste século XXI. O professor diante 

desses avanços é convidado a mudar sua prática, flexibilizando o seu planejamento, 

reutilizando maneiras diversificadas de pensar e agir.  

 Assim, surge uma nova compreensão acerca dessa classe. Uma classe antes não 

reconhecida como profissional, que buscou na sociedade superação através das formações e 

que agora está se construindo sob a égide de uma nova representação.  

É sobre essa nova representação que o presente trabalho vai debater. Nossos estudos se 

pautaram em uma pesquisa que reuniu dados sobre a representação social dos professores de 

EI do município de Angicos/RN acerca dessa temática tão presente em suas vidas, a formação 

continuada.  

A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE
1
 

representa, em seu amplo contexto, a formação continuada como ―um processo de construção 

                                                           
1
 ANFOPE é uma associação cujo princípio é a política de formação dos profissionais em educação, 

contemplando dentre outros aspectos a discussão que envolve a formação inicial e continuada dos mesmos, as 

condições de trabalho e salário dos servidores. 
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permanente do conhecimento e desenvolvimento profissional, a partir da formação inicial e 

[deve ser] vista como uma proposta mais ampla de hominização‖ (ANFOPE, 2002, p.17). 

 Assim, podemos refletir que o documento acima citado parte do princípio de que o 

profissional professor deve percorrer um processo de desenvolvimento que contemple, entre 

outros elementos, os valores agregados ao ser humano.  

 Essa descrição da ANFOPE (2000) encontra semelhanças nas reflexões de Imbernón 

(2009), quando afirma que a formação continuada dos professores deve ser compreendida a 

partir de dois elementos, um colaborativo e o outro permanente, pois se complementam num 

campo estratégico que prima pelo conhecimento e pela responsabilidade.  

 Além dessas proposições acerca da formação continuada, Nunes (2002) a define 

como: ―evocadora de distintas imagens a ela associadas, tais como: algo incompleto, 

construção, dinâmica, caráter sistêmico, dentre outras‖ (NUNES, 2002, p.47). Esse caráter 

sistêmico e em construção pode estar se referindo as representações sociais, que são, de 

acordo com Moscovici (1978), um conjunto de imagens que são compartilhadas e construídas 

pelos sujeitos em suas práticas sociais e coletivas. 

 Em adendo, pode se constatar perante os estudos realizados para a construção desse 

trabalho, que a educação infantil tem sido alvo de muitas pesquisas. Queremos, pois, destacar 

que o nosso trabalho será também relacionado a esse nível educativo, buscando refletir acerca 

da representação social de professores da EI sobre formação continuada.  

 No intuito de apresentar ao leitor a relevância do estudo da nossa temática, pudemos 

constatar que muitos autores se propuseram a ter como objeto de estudo a formação docente e 

Educação Infantil. Dentre os estudos sobre, a formação de professores da educação infantil 

encontramos algumas pesquisas que mais se aproximaram com nossa temática. Uma dessas 

pesquisas é o da autora Luisa de Marillac Ramos Soares, que em 2011 publicou uma pesquisa 

realizada com os professores de educação infantil do município de Campina Grande/PB. Sua 

tese propôs uma análise sobre as representações sociais do ser professor da EI, detectando 

ainda os esquemas mentais estruturantes de um possível habitus professoral. 

  Além de Soares (2011), outros autores também pautaram seus estudos na EI. Mais 

recentemente em 2013, Ana Maria Cunha Aguiar publicou um estudo sobre a docência na 

educação infantil, visando compreender a representação social que os professores de EI do 

Estado do Rio Grande do Norte apresentavam sobre o Proinfantil, curso de Formação 

Continuada ofertado aos docentes desse nível educacional em exercício.  
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 Assim como as duas autoras acima citadas, outros pesquisadores apoiaram seus 

estudos na educação infantil, entre estes, destacamos ainda o professor Messias Holanda Dieb 

(2004), que centrou-se em refletir sobre as representações sociais que as professoras de EI do 

município de Pindoretama/CE construíram acerca da forma docente.  

Salienta-se que essas temáticas são pertinentes para o desenvolvimento e a evolução 

dos estudos voltados à educação infantil, porém, é de grande valia ressaltar que o objeto de 

estudo do nosso trabalho apresenta também uma relevância significativa aos estudos e 

avanços desse segmento educativo. 

 Ora, se Nunes (2002) descreve que a formação continuada é evocadora de imagens, 

coadunamos que a mesma goza de uma representação social, formada no seio dos saberes e 

dos interesses que regem o seu grupo de professores. Assim, para discorrer sobre essa 

temática, faz-se necessário escrever também sobre as Representações Sociais, teoria que 

aprofundaremos no próximo capítulo.   
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3 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E O PERCURSO 

METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Este capítulo busca apresentar as premissas teóricas basilares da Teoria das 

Representações Sociais – TRS. Esta é a base de sustentação e análise para os estudos 

realizados acerca do nosso objeto de investigação. 

O breve histórico sobre a Teoria das Representações Sociais – TRS servirá para 

contextualizar o leitor sobre as bases estabelecidas e os avanços reflexivos dessa teoria.  

Inicialmente, apresentamos um relato sobre as premissas conceituais da Teoria das 

Representações Sociais, seu surgimento, suas perspectivas e campo de estudo, bem como, 

alguns elementos de análise que surgiram a partir dos estudos de autores como: Jodelet 

(2001), Doise (2001) e Abric (2001), entre outros. 

 Após a apresentação da TRS, discorreremos sobre os instrumentos metodológicos que 

perpassaram a estrutura investigativa da pesquisa em evidência.  

Abordaremos a discussão acerca dos dados coletados e analisados por meio da Técnica 

de Associação Livre de Palavras – TALP, proposta por Abric (1994), e da Técnica de Análise 

de Conteúdo, elaborada por Bardin (2009). Discutiremos ainda os elementos advindos da 

observação realizada no lócus da pesquisa e empregada a partir das reflexões de Amado 

(2009) e, por fim, discorremos sobre o conteúdo das entrevistas semiestruturadas, também 

proposta por Amado (2009) e analisada a luz da Análise de Conteúdo já citada.  

 

3.1 Premissas conceituais da Teoria das Representações Sociais 

 

 A Teoria das Representações Sociais – TRS situa-se na convergência do conhecimento 

sociológico e psicológico. Portanto, constitui-se em um campo de caráter psicossocial. Para 

compreender o conceito de Representação Social – RS, é necessário compreender as 

perspectivas históricas que permearam a psicologia tradicional, um dos campos mais 

contributivos para a compreensão das definições do fenômeno das RS.  

 Guareschi (2012) aponta que a psicologia tornou-se, inicialmente na Alemanha, uma 

ciência experimental, construída a partir do materialismo cientificista, que tinha como 

objetivo ampliar dentro do quadro da modernidade as suas proposições metafísicas, 

epistemológicas e éticas, vislumbrando, diante dos pressupostos apresentados, o entendimento 

de que o ser humano é, pois, um instrumento de pesquisa, um elemento de análise, que deve 
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ser compreendido em seus aspectos macros, sendo possível considerar essas exterioridades a 

partir dos estudos realizados através da psicologia experimental. 

 Essa psicologia experimental da qual Guareschi (2012) está a tratar, se constitui 

perante uma crença teórica elaborada por Wundt (apud Farr, 1998). O mesmo propôs um 

estudo dicotomitazado separando o individual do social. Para Farr (1998, p. 59), ―a herança de 

Wundt foi uma psicologia experimental que não era social‖, a mesma se desenvolveu 

mediante alguns experimentos fisiológicos, biológicos e comportamentais. Rey (2004) 

discorrendo sobre a breve história da construção da psicologia social, afirma que Wundt e 

Watson (apud Rey, 2004), além de alguns estudiosos, durante anos buscaram perpetuar a 

objetividade da psicologia experimental, livrando-a de qualquer abrangência que viesse a ser 

o estudo da mente ou da consciência, tornando assim a psicologia uma ciência do 

comportamento exterior. Para Watson, só importava o que era observável, enfim, o externo. 

 Esse importante momento da psicologia tradicional vivenciou um dualismo cartesiano 

que durante séculos foi alvo da preocupação da humanidade: a psicologia experimental que 

dividia o individual e o social, e a filosofia mental que tratava sobre o self humano. 

 Foi Mead (apud Rey, 2004) que, apesar de ser influenciado pela psicologia 

experimental de Wundt, rejeitou a influência da referida psicologia e construiu uma teoria que 

tratava sobre o Self Humano, isto é, uma teoria que discordava da natureza puramente 

individual.  Mead, apontava que o Self é uma produção social que apregoa a influência mútua 

entre os sujeitos. Para o autor ―o self emerge na conduta quando o indivíduo se converte em 

um objeto social para si mesmo [...]‖ (MEAD, apud REY, 2004 p. 89). 

 

A Psicologia Social ―dançou‖ entre dois polos sem poder dar conta nem de 

um, nem de outro. Foi Mead quem enfrentou esse problema e inter-

relacionou a ambos com a teoria do self. De fato, Mead inovou e o que 

tentamos fazer hoje não está distante do que fez Mead (GUARESCH, 2012, 

p.31). 

 

Percebe-se uma investigação incessante entre os autores, alguns buscam a 

permanência da psicologia como ciência experimental, enquanto outros, estabelecem a 

ascensão dessa psicologia como superação da natureza puramente individual, que propõe um 

estudo que não seja puramente materialista, mas que busque tratar e entender o ser humano 

em suas naturezas: individual e coletiva, tomando como objeto de estudo, o social.  

 De acordo com Guareschi (2012), outro grande movimento que influenciou e 

participou da história da psicologia social, foi o individualismo cartesiano. Este, buscou 
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referenciar suas dimensões em Descartes (apud Guareschi, 2012). O grande desafio desse 

movimento estava em reduzir o social ao individual, tomando por base uma ideologia 

dominante que firmou suas raízes no humanismo renascentista.  

  Le Bom e Wundt (apud Farr, 1994), buscaram contribuir com essa fase da história 

abordando a individualização da psicologia social e ajudaram a estabelecer um elo entre a 

psicologia social e a psicopatologia. Le Bon, segundo Farr (1994), acreditava que o poder dos 

líderes em convencer as massas centrava-se em um controle hipnótico. 

 Para Farr (1994), as contribuições de Le Bon e Wundt , também permearam o campo 

de estudo de Freud (1920). Este sofreu influências de ambos, pois assim como Wundt, Freud 

também situava em seus estudos o interesse pela cultura, civilização, religião, etc. Além 

desses interesses, Freud, assim também como Le Bom, estava decidido a pesquisar sobre a 

hipnose e a psicoterapia. Apesar de terem seus campos de pesquisa semelhantes, apenas Freud  

foi, segundo Farr (1994), capaz de inter-relacionar os dois campos. 

 De acordo com Farr (1994), foi através de Le Bon, que Freud, em 1920, modificou sua 

teorização, passando a estudar a crítica psicanalítica da cultura e da sociedade e não mais o 

estudo clínico dos indivíduos. Anos depois, Freud ampliou o seu campo de estudo e teceu 

uma crítica aos estudos de Le Bon, afirmando que a relação entre o líder e as massas não era 

uma influência hipnótica.  Le Bom segundo Farr (1994), observava as massas apenas como 

um agregado de indivíduos. Enquanto Freud (1920) vislumbrava que os sujeitos presentes nas 

massas apresentavam uma estruturação que estava para além das influências, os sujeitos, na 

massa, estavam unidos através de sua identificação comum com o líder e com os demais.  E 

assim, o autor desencadeou vários estudos para explicar a sua mais nova afirmação. 

 Além das contribuições de Le Bom, a psicologia social sofreu também influências 

marcantes de Allport (apud Farr, 1994). Este propôs um estudo da psicologia social, voltada a 

uma ciência do indivíduo.  

 Apesar da disparidade entre o individual e o social, Farr (1994) aponta que Allport, 

procurou centrar seus estudos nas relações comportamentais dos sujeitos. O mesmo buscou 

mostrar na história da psicologia social, que esta encontrava-se influenciada pelas bases 

positivistas e sua definição estrategicamente explicava que os estudos voltados para a análise 

do indivíduo se pautavam em considerar o comportamento dos sujeitos como elementos para 

justificar suas condutas e a dos outros. 

 Em consonância com essa discussão, no âmbito da psicologia social, não poderíamos 

deixar de integralizar nesse trabalho os subsídios teóricos do sociólogo Durkheim (apud 
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Nóbrega, 2001), cujos estudos centraram-se na compreensão do aspecto essencial e 

permanente da humanidade, para explicar o fenômeno das representações coletivas, ao qual 

propôs tomar como objeto de estudo a investigação das práticas religiosas das tribos das 

sociedades primitivas australianas.  

 De acordo com Nóbrega (2001), o autor considerava que a natureza do homem 

encontrava-se de forma implícita ancorada na religião, de modo que essa natureza orienta a 

prática social de determinado grupo traduzindo-se em representações coletivas, capazes de 

garantir as ligações entre os componentes do passado, do presente e com projeção no futuro, 

dando um sentido de continuidade para a sociedade em face as gerações vindouras. As 

representações coletivas organizada por Durkheim, foi, portanto, uma importante reflexão 

para se pensar e elaborar a Teoria das Representações Sociais.  

De acordo com Nóbrega (2001), Durkheim ao publicar a obra "As formas elementares 

da vida religiosa", propõe que as representações sejam compreendidas a partir de um conjunto 

sistemático de elementos que tentam elucidar uma pluralidade de acontecimentos sociais. 

Nesse contexto, o autor disseminou um conceito de representações em forma de um guarda-

chuva. Para o mesmo, o guarda-chuva tem um significado importante para vislumbrar o que a 

teoria por ele proposta buscou interpretar.  

 

As diferentes formas de pensamento e de saberes partilhados 

coletivamente (crenças, mitos, ciência, religiões, opiniões), cujas 

características consistem em revelar o que há de irredutível à experiência 

individual e que se estende no tempo e no espaço social (NÓBREGA, 

2001, p. 57, [grifos nossos]). 

 

A esse respeito, compreende-se que a teoria durkheimiana parte do princípio de que 

coletividade refere-se apenas aos grupos de sujeitos, e que esses devem partilhar sempre da 

mesma ideia, de forma a tornar seu pensamento e os das gerações vindouras daquela 

sociedade pesquisada um axioma homogêneo e absoluto. É possível, pois perceber que o 

mesmo em sua obra busca fazer uma contextualização no que se refere às representações 

individuais e coletivas. Para Durkheim, a representação coletiva tem fatores extra/outros que 

ajudam na interpretação dos fenômenos, enquanto a representação individual se caracteriza 

pelo pensamento específico único. 

 No entanto, as representações a medida que são coletivas desempenham também um 

fator elementar sobre o indivíduo, a coerção. A coerção é considerada por muitos 
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pesquisadores uma alienação, pois conduz os sujeitos a pensarem e agirem homogeneamente, 

reproduzindo e partilhando saberes entre os grupos, transcendendo assim o individual.  

 Nóbrega (2001), ressalta que Durkheim atribuiu às representações coletivas três 

condições básicas: a objetividade, que autoriza aos sujeitos inferir a mente determinada 

posição em relação à consistência de importância do elemento; a condição de estáveis, ou 

seja, a representação não muda, deve ser reproduzida e transmitida sempre; e as 

representações coletivas assumem a condição de autônomas, pois a forma como as mesmas 

são elaboradas e difundidas permite concluir que as mesmas são regidas por leis/normas. 

 Para Nóbrega (2001), essa interpretação insensível ao social, fez com que os escritos 

de Durkheim fossem considerados lacunares perante a comunidade científica. Devido as 

limitações durkheimianas, Nóbrega (2001) aponta que o sociólogo francês Serge Moscovici 

(1978) percebeu um vasto campo de pesquisa promissor para a construção da Teoria das 

Representações Sociais. 

 Vale salientar que a principal diferença entre os dois conceitos se justifica porque, para 

Moscovici (1978), ao contrário do que pensava Durkheim, as representações não são 

homogêneas, são sociais e construídas pelos indivíduos de maneira heterogênea, a partir de 

elementos compartilhados pelo grupo em que se insere. 

 Assim, a Teoria das Representações Sociais nasce com o objetivo dialógico de romper 

com o discurso puramente racional da ciência enquanto verdade experimental. Moscovici 

(1978) não propõe uma teoria definitiva, mas comunga da pluralidade metodológica, que 

permite encontrar caminhos diferenciados de investigação. 

 A TRS traz consigo um desafio que marca um novo passo na história da psicologia. 

Moscovici (apud Nóbrega, 2001) passa a indagar dentro do contexto histórico vivenciado pela 

psicologia social: porque o individualismo cartesiano deixara de fora da história da psicologia 

social os estudos voltados para as massas? O autor conclui que esse fato ocorrera porque os 

colaboradores daquela época analisavam que esse campo de pesquisa era mais popular do que 

científico. 

 Portanto, tratava-se de confrontar os padrões cientificistas que valorizavam o 

conhecimento científico em detrimento de qualquer outro conhecimento. Assim, Moscovici 

(1978) buscou, em sua tese, sistematizar um estudo que tratasse sobre as massas, aquele 

público que em um certo momento da história da psicologia social fora deixado de fora pelo 

individualismo cartesiano. 
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 A teoria atua como forma de extrusão aos modelos funcionalistas e positivistas 

vigentes. Para Farr (1994), Moscovici não desenvolveu sua teoria num vazio cultural. Ele 

apoiou-se nos conceitos dos fundadores das ciências sociais da França, especialmente em 

Durkheim. Assim, a teoria surge com o objetivo de colaborar com o entendimento dos saberes 

do senso comum produzidos e construídos a partir da vida social dos grupos imersos em nossa 

sociedade. 

 A teoria encontrou ao longo de sua trajetória dificuldade para se estabelecer perante os 

conhecimentos postos. De acordo com Moscovici (apud GUARESCH, 2012), ―Em frente de 

nós, atrás de nós e ao nosso redor, havia — e ainda há — a Psicologia Social americana" 

(MOSCOVICI, 2002, p. 111). 

 Nessa perspectiva de superação do paradigma vigente, Moscovici, no início dos anos 

de 1960, se dedicou a escrever sobre a Teoria das Representações Sociais, em sua obra ―La 

Psychanalyse: Son image et son public‖. Esta tinha como princípio estudar como a psicanálise 

ao sair dos grupos fechados e especializados era compreendida pelos grupos populares e, que 

novas significações esses grupos construíam acerca desse campo de investigação da psique 

humana. Essa escolha de Moscovici se deu em busca de uma ruptura com os pressupostos 

positivistas e funcionalistas da época, para quem esses paradigmas dominantes se 

diferenciavam em fenômenos coletivos e individuais. É, pois, desse entrelaçado de aportes 

teóricos que Moscovici elabora uma das definições da Teoria das Representações Sociais, 

 

Por representações sociais entendemos um conjunto de conceitos, 

proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de 

comunicações interpessoais. Elas o equivalente em nossa sociedade, aos 

mitos e sistemas de crença das sociedades tradicionais; podem também ser 

vistas como versão contemporânea do senso comum (MOSCOVICI, 2012, p. 

181).  

 

Para o autor, as RS se constituem em um conjunto de ideias, informações, atitudes e 

imagens que colaboram para a definição de conduta dos grupos e de seus indivíduos em 

relação aos objetos representados pelos grupos dos quais fazem parte. Assim, as 

representações também são sociais porque sendo uma modalidade de conhecimento particular 

de um grupo, tem como função a elaboração dos comportamentos e a comunicação entre 

indivíduos.  

O conceito de Representação Social foi sendo ampliado, buscando compreender três 

importantes fatos. O primeiro se refere aos sujeitos e a forma como se apropriam da realidade, 

enquanto o segundo busca responder como esse sujeito realiza a significação dessa realidade 
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e, por fim, como esses indivíduos através da sua realidade transformam esses significados em 

representações. De uma forma mais geral, exprime, em outras palavras, que a referida teoria 

proporciona aos sujeitos tornarem familiar elementos outrora desconhecidos. 

 Os escritos sobre a TRS, nos mostram que além dos subsídios sociológicos 

Durkheimianos, esta apoia-se também na antropologia. Ademais, a teoria recebeu 

contribuições de teóricos como: Saussure (1979), Piaget (1978) e Vigotsky (2000). O 

primeiro tratou sobre a linguagem, o segundo sobre as representações infantis, enquanto o 

terceiro deteve-se a estudar o desenvolvimento do indivíduo em seu ambiente cultural. 

Jodelet (2001) destaca que os estudos de Piaget (1978) foram considerados um dos 

mais importantes para suscitar a definição do construto teórico das representações sociais.  

Piaget (1978) defende que a partir dos estudos realizados sobre a constituição do pensamento 

infantil, em que a criança não tem como referente apenas às imagens construídas da sociedade 

dos adultos, as mesmas se relacionam com outras crianças que, de forma espontânea, 

cooperam mutuamente e constroem suas relações e consequentemente suas representações.  

Partindo dessa análise, Moscovici (2001) chega à conclusão que, se as crianças 

conseguem modificar e adequar suas representações, os adultos também podem, considerando 

as múltiplas relações existentes no contexto social. 

A TRS é, portanto, uma teoria aberta a novas contribuições. Nessa direção, ao longo 

de sua história, foi agregando novas definições e conceitos, dentre os quais estão as 

contribuições de Abric (2001, p. 156), o qual defende que a TRS é ―um conjunto organizado 

de opiniões, de atitudes, de crenças e de informações referentes a um objeto ou a uma 

situação‖, este é formulado pelos sujeitos de um dado contexto, visando transformar o que há 

de desconhecido em algo familiar. 

Nesse sentido, o autor retoma as ideias de Moscovici (2001), para quem as RS são 

também consideradas objetos psicossociais e, por isso, desempenham algumas funções sociais 

e cognitivas. 

O autor identifica que uma das primeiras funções das RS é a formação de condutas, 

pois permitem ao indivíduo ir além dos fenômenos cognitivos, modelando seu 

comportamento e justificando as múltiplas formas de expressões realizadas em seu cotidiano.  

Outra função de destaque é a orientação das comunicações sociais que abrangem e 

permitem uma interação e uma construção dos processos simbólicos e ideológicos, já que o 

indivíduo tem papel ativo e autônomo no processo de construção da sociedade. Apesar dos 
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sujeitos serem considerados autônomos, essa função permite ainda identificar que estes 

sofrem influências ao construírem esses processos simbólicos.  

Pode se tomar como exemplo a violência simbólica citada por Bourdieu (1977). Para 

o autor, a mesma se caracteriza como um processo de legitimação e aceitação/interiorização 

da cultura da classe dominante em relação à reprodução do mundo do trabalho. Ou seja, esse 

processo se dá de forma que os sujeitos naturalizam aquela realidade sem questionar o que 

está posto.  

Além das funções de formação de condutas e de orientação das comunicações sociais 

destacamos as funções identitária e justificadora, as quais conduzem o sujeito a interpretar, no 

interior de seu grupo, imagens positivas e negativas, bem como compreender as relações por 

eles vivenciadas e partilhadas. 

  Ainda no cerne das discussões sobre representações sociais, Jodelet (2001) busca ao 

longo de seus estudos aprimorar as reflexões sobre a vida cotidiana. Para a autora e professora 

da École des Hantes Ètudes em Sciences Sociales, em Paris, as representações nos guiam no 

modo de nomear e definir em conjunto os diferentes aspectos de nossa realidade cotidiana, na 

maneira de interpretá-los, instituí-los e, se for o caso, de tomar uma posição a respeito e 

defendê-la (JODELET, 2001, p.17).  

 É possível nessa contextualização da autora percebermos as representações para além 

de um simples fato da cotidianeidade, é importante salientar, como afirma Jodelet (2001), que 

as representações também se traduzem como forma de enfrentamento da realidade de um 

determinado grupo, que partilha e protege suas opiniões, crenças e/ou conhecimento, 

mediante os discursos elucubrados de uma posição ou interpretação constituída perante uma 

realidade comum a um conjunto social, uma vez que, sob a ótica da TRS, o ser humano se 

constrói no social. 

 Ainda de acordo com JODELET (2001, p. 27), é admissível constatar que "a 

representação social é sempre representação de alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito)". 

A autora lança uma tríade de perguntas para retratar que os elementos e as relações desse 

conjunto de representações podem ser condensadas da seguinte forma: quem sabe e de onde 

sabe? O que e como sabe? Sobre o que sabe e com que efeitos? (JODELET, 2001, p.28). Para 

a autora, os sujeitos constroem suas representações a partir de referentes, ou seja, as 

significações são processos resultantes de atividades coletivas que se traduzem para o 

indivíduo como ato de pertença, de participação, pois o social não determina a pessoa mais é 

substantivo dela.  
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 Em conformidade com as premissas de Jodelet (2001), o autor Doise (1990) formula 

suas reflexões acerca da teoria advogando que a mesma não serve apenas para analisar 

fenômenos sociais, mas partilha da ideia de que serve como princípio norteador de outros 

estudos.  

 

Com efeito, a teoria das representações sociais pode ser considerada como 

uma grande teoria, grande no sentido de que sua finalidade é a de propor 

conceitos de base [...] que devem atrair a atenção dos pesquisadores sobre 

um conjunto de dinâmicas particulares e suscitar, assim, estudos mais 

detalhados sobre os múltiplos processos específicos (DOISE apud 

TRINDADE; SANTOS e ALMEIDA, 2011, p. 109). 

 

 O que Doise tenta mostrar com essa afirmação, é que diante da teoria os pesquisadores 

são impulsionados a agir de várias maneiras, para buscar respostas para o seu objeto de 

estudo. 

 Dentro dos estudos das representações, utilizam-se os termos objetivação e ancoragem 

para definir o processo cognitivo que o sujeito realiza para tornar aquilo que é estranho em 

familiar. Nesse processo, o sujeito recebe influência dos denominados Universos Reificados – 

UR e Universos Consensuais – UC. O universo reificado é onde circula a ciência, a teorização 

abstrata e a objetividade. Enquanto o universo consensual é onde encontram-se as práticas 

interativas do cotidiano, o senso comum, as representações sociais criadas a partir dessa 

interação vivida socialmente. 

 De acordo com Nóbrega (2001), o processo de objetivação consiste em transformar o 

objeto representado pelo sujeito em materializações, ou seja, em objetos reais. 

 

A objetivação conduz, como se sabe, a tornar real um esquema conceitual, a 

duplicar uma imagem em uma contrapartida material, resultado que tem, 

inicialmente, um caráter cognitivo: o estoque de indícios e de significantes 

que uma pessoa recebe, emite e ativa no ciclo das infra-comunicações pode 

se tornar super abundante (MOSCOVICI, 1961/1976, pp. 107-108).  

 

 Para o autor, o processo de objetivação se constitui em fases denominadas de 

construção seletiva, esquematização estruturante e neutralização. De acordo com Nóbrega 

(2001), a primeira fase possibilita que o sujeito se aproprie de subsídios teóricos e científicos 

por meio dos objetos de comunicações a partir da realidade externada em virtude do senso 

comum. Para a autora, essa seleção é feita através de critérios culturais e normativos.  
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Os critérios culturais são ―determinados pelas desigualdades das condições 

de acesso às informações, segundo o pertencimento do grupo, por outro lado, 

são os critérios normativos que exercem a função de retenção dos elementos 

de informação, preservando a coerência com o sistema de valores próprios 

ao grupo‖ (NÓBREGA, 2001, p. 74). 

 

Além disso, a objetivação também passa pela ―esquematização estruturante‖. Essa 

fase, para Nóbrega (2001), também pode ser cognominada de núcleo figurativo, esse processo 

permite identificar nível e a significação da representação. Esse procedimento permitiu que 

Abric (2001) organizasse a teoria do núcleo central, mais tarde aperfeiçoada por Flament 

(1989).  

A última fase da objetivação é a naturalização, nela está conferida a realidade daquilo 

que outrora era abstrato, a mesma age, de acordo com Nóbrega (2001, p. 75), ―como uma tela 

de fundo em que são refletidos os delineamentos figurativos que adquirem concretude na 

formação do novo conceito e sua relação com a realidade‖.   

Assim como a objetivação, o processo de ancoragem também é regido por uma 

condição estruturante, a atribuição de sentido, instrumentalização do saber e o enraizamento 

no sistema do pensamento. 

 Enquanto isso, a ancoragem permite incorporar o que é desconhecido para os sujeitos 

em uma rede de categorias que lhes são usuais. A esse respeito afirma Moscovici (2012): 

 

Pelo processo de ancoragem, a sociedade transforma o objeto social em um 

instrumento que ela pode dispor, e este objeto é colocado sobre uma escala 

de preferências nas relações sociais existentes. Podemos dizer que a 

ancoragem transforma a ciência em um quadro de referências e em rede de 

significações (MOSCOVICI, 2012, pp. 170-171). 

 

 As imagens obtidas pelos sujeitos se caracterizam em elementos de formação 

cognitiva e cultural que lhes permitem autonomia, sentido, transformação e construção dos 

conhecimentos pré-existentes, deixando de ser apenas uma ideia para se transformar em 

entidade autônoma, concreta.  

 Não obstante, Farr (1994) analisa que a teoria das representações sociais pode também 

servir para analisar o contexto expressivo da linguagem, já que esta, segundo Mead (1934), 

pode ser compreendida como forma da expressão humana a qual é, acima de tudo, social. A 

esse respeito Rey (2004) descreve: 

 

O trabalho de Mead reivindica a importância da linguagem como forma de 

interação simbólica, algo que tinha passado despercebido até para Skinner. A 
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partir daí, a linguagem passa a ser considerada como um aspecto importante 

no desenvolvimento daquela psicologia sociológica, fortemente voltada para 

o estudo dos processos de comunicação (REY, 2004, p. 75). 

 

 Para Mead (apud Rey, 2004), a linguagem como forma de comunicação perpassa a 

esfera individual e lança um grande desafio: compreender-se como um objeto de análise para 

si mesmo. Seguindo essa mesma perspectiva de definição da linguagem como uma condição 

básica de comunicação e ao mesmo tempo plano da produção da vida material e, portanto, 

diretamente ligada à produção de representações da realidade, Lane (1983) descreve a 

linguagem da seguinte forma: 

 

A linguagem, enquanto produto histórico, traz representações, significados e 

valores existentes em um grupo social, e como tal é veículo da ideologia do 

grupo; enquanto para o indivíduo é também condição necessária para o 

desenvolvimento de seu pensamento (LANE, 1994, p. 40). 

 

 Assim, o que a autora deseja traduzir em sua afirmação é que toda representação alude 

o indivíduo a expressar a ideologia construída e presente nos discursos, nas opiniões. Enfim, 

os sujeitos buscam, socialmente, através da linguagem, externar suas ações perante a 

sociedade de forma reprodutora, mas não homogênea e nem definitiva. São essas ações que 

influenciam os sujeitos a agirem, direcionando o comportamento e a prática desses atores 

sociais. 

 Contudo, o vasto campo de investigação sobre as RS reúnem em seus campos de 

pesquisa alguns autores adeptos a defender o caráter bidimensional que a TRS abrange. 

Campos (2003) salienta que alguns pesquisadores defendem que as práticas sociais 

determinam as RS, enquanto outros afirmam que as RS geram as práticas sociais. Há, ainda os 

que comungam da ideia de que a autodeterminação é recíproca entre elas. 

 Em conformidade com esta última forma de compreender esse processo, destacamos 

Pinheiro (2001), que em sua tese de doutorado escreve sobre a criança e o adolescente num 

cenário de redemocratização. Tomando por base de estudo a teoria das representações sociais, 

a autora afirma que a prática social dos sujeitos em estado de ressocialização depende 

mutuamente da autodeterminação desses dois elementos para associá-los a realidade ao qual 

estão inseridos. 

 Concomitante a ideia de Pinheiro (2001), Jodelet (2001, p. 21) assegura que as 

representações sociais apresentam-se como "um guia para as ações e trocas cotidianas, trata-

se das funções e da dinâmica sociais das representações". Assim, pode-se inferir junto as duas 
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autoras que a prática social e as representações são elaboradas e agem reciprocamente, 

partilhando as significações presentes na coletividade entre os sujeitos. 

 Com o sucinto histórico que delineamos sobre o estudo da teoria das representações 

sociais, buscamos destacar o percurso dessa teoria, sua inserção e aceitação no campo das 

investigações, bem como sua flexibilização enquanto teoria, reconhecendo as importantes 

contribuições de diversos autores, na busca pelo aprimoramento das discussões que se 

entrelaçaram no cenário social perpassado pelo principal objeto de estudo dessa teoria, o saber 

do senso comum.  

A seguir, identificaremos alguns métodos de investigação das RS, uma vez que 

Moscovici (2002), ao elaborar a teoria, ressalta seu caráter plurimetodológico, deixando claro 

que ―Como diz Poincaré, um acúmulo de fatos não constitui uma ciência, assim como um 

monte de pedras não se torna uma casa. Temos as pedras, não temos a casa. É preciso parar e 

começar a pensar‖ (MOSCOVICI, 2002, p.145). 

 

3.2. A Teoria das Representações Sociais: como investigar? 

 

 Moscovici (2012) ao elaborar a TRS deixou os pesquisadores responsáveis pelos 

instrumentos metodológicos de pesquisa. Para o pesquisador, o fenômeno que abrange as RS 

a configura como uma teoria em construção, que pode ao longo da história sofrer alterações 

decorrentes das mudanças plurais em nossa sociedade, servindo de base epistemológica para 

diversos campos de investigação, com afirma Ibañez (1988):  

 

Com efeito o tipo de realidade social para que se aponta o conceito 

representação social está finitamente tecido por um conjunto de elementos 

de natureza muito diversa: processos cognitivos, inserções sociais, fatores 

afetivos, sistema de valor, que devem caber simultaneamente no instrumento 

conceitual utilizado para elucidá-lo (IBAÑEZ, 1988, pp. 32-33). 

 

 Conduzidos por esse sistema de ideias sobre a teoria, Moscovici (2012) não fixa uma 

metodologia exclusiva para tratar sobre as investigações dos elementos que compõem o 

sistema representacional dos indivíduos em um dado contexto social. O autor buscou com 

essa perspectiva plurimetodológica instigar a capacidade criativa dos pesquisadores para 

reunir diversos procedimentos e relacioná-los com seu objeto de estudo, de forma a 

complementar e até criar outras vertentes analíticas para estudar os acontecimentos ocorridos 

no cenário social. 
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 Nessa perspectiva, é que ocorreu o avanço da teoria, relacionando o caráter 

tridimensional que permeia as perspectivas procedimentais desse campo de estudo. Portanto, 

os estudos de Jodelet (2001) abordam o aspecto dimensional da teoria; Abric (2001) trata 

sobre as noções processuais e/ou dinâmicas e, por fim, Doise (2001) escreve sobre os 

processos psicossociológicos. 

 Arruda (2002) esclarece que a abordagem dimensional elaborada por Jodelet (2001) 

diz respeito a partilha de saberes; já o segundo aspecto, criado por Abric (2001), parte do 

princípio de uma organização sistemática de seus elementos, e aquela exposta por Doise 

(2001), propõe o estudo dos elementos das representações sociais organizados a partir das 

determinações da ordem social.  

 Em meio a essas definições, é necessário explicitar que os estudos que rodeiam o 

campo das TRS, em suma, consideram a análise qualitativa como um dos principais métodos 

de investigação, fazendo uso dos procedimentos técnicos como observação e entrevista, para 

comprovar as hipóteses que circundam os objetos de estudo das RS. Esse método qualitativo 

reúne em suas exterioridades um caráter denominado etnográfico. 

A Etnografia tem se destacado como um método promissor nas Ciências Humanas de 

um modo geral. Sugere que os fenômenos a serem estudados não devem ser divorciados dos 

contextos nos quais são produzidos, especialmente porque o contexto é um elemento 

fundamental à construção dos sentidos atribuídos aos fenômenos estudados. 

Uma forma de ilustrar a importante contribuição do estudo etnográfico para as RS é 

o trabalho realizado por Jodelet (2001), quando se propôs a estudar a RS da Loucura em uma 

comunidade no interior da França, denominada Ainay-le-Chateau. A pesquisadora constatou 

que na referida comunidade os doentes mentais eram tratados em um hospital psiquiátrico e 

em seguida eram confiados as famílias. Não obstante, queremos destacar que Jodelet também 

fez uso do método quantitativo em sua pesquisa. Ou seja, a autora utilizou métodos 

quantitativos e qualitativos, os quais lhes deram a possibilidade de se inserir na comunidade e 

traçar com mais precisão os detalhes de organização e o funcionamento dos albergues, além 

de conseguir subsídios acercadas práticas e representações sobre a loucura. 

Malinowsky (apud Amado, 2009),  define a etnografia como uma compreensão 

esclarecida do ponto de vista do outro, sua relação com a vida, bem como a sua visão do 

mundo. 

Essa relação com a vida, com o outro e com o mundo consiste em relacionar um 

conjunto de elementos e interpretação dessa prática social em prol das elaborações 
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representacionais que os sujeitos constroem e partilham acerca do papel subjetivo e objetivo 

que exercem perante a sociedade em que estão inseridos.  

Retomando as suposições de Abric (2001) sobre as noções processuais e dinâmicas 

da teoria em debate, destacamos que o princípio desse estudo se organiza em torno da 

sistematização dos elementos da RS. Essa organização, segundo o autor, são regidas por dois 

subsistemas de organização de seus elementos constitutivos: o sistema central (ou núcleo 

central) e o sistema periférico (ou núcleo periférico).  

Abric (2001) segue guiado pela hipótese de que toda RS está ou é organizada em 

volta de um núcleo central e um núcleo periférico. No primeiro, os sujeitos centralizam sua 

preferência, partilhando uma mesma imagem junto com o grupo que é socialmente 

identificada para simbolizar o que podemos nomear de núcleo central. Esse núcleo é 

constituído ainda por elementos estavéis e/ou permanentes da RS, estruturados por uma 

natureza normativa e funcional. Normativa, porque diz respeito as normas sociais e aos 

valores arraigados no grupo social. Funcional, porque está ligado ao objeto. 

No segundo subsistema, ou seja, no núcleo periférico, os elementos representacionais 

estão interligados ao sistema central e podem ser vistos como ramificações dos sentidos 

hegemônicos sobre o objeto representado. A representação social é construída na relação do 

indivíduo com o outro e com o objeto representado, pois não existe representação sem objeto. 

 Em pesquias anteriores, Almeida e Dieb (2009) desenvolveram um estudo sobre a 

Representação Social da Creche na Região de Fernando Pedroza/RN,utilizando aTécnica de 

Associação Livre de Palavras – TALP, idealizada por Abric (2001), para sistematizar os 

elementos que compunham o núcleo central e periférico daquela representação construída e 

partilhada pelos professores do município pesquisado. Assim, apresentamos a seguir um 

esquema com o resultado dessa sistematização
2
: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
ALMEIDA, C. J. S; DIEB, M. H. Representação Social sobre a Creche na Região de Fernando Pedroza.II 

Fórum Internacional de Pedagogia - Fiped- Sessão Brasil, 2009. Campina Grande- PB. 
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Figura 02 - Organização dos elementos centrais e periféricos da representação dos professores 

sobre a creche 

 

 

 

 

 

 

O sistema periférico desempenha um papel importante para a formação do tecido 

representacional, já que possibilita uma análise mais aberta dos elememntos imageantes para 

uma possível leitura ampliada da realidade.  

Assim, diante do exposto pode-se inferir que os elementos centrais e periféricos 

representados pelos sujeitos de determinados grupos podem articular uma discussão e um 

novo entendimento no que concerne a relação desses saberes e a motivação desses indivíduos 

acerca da representação sobre determinado objeto ou fenômeno. 

Ainda discutindo sobre as técnicas e procedimentos de análise dos elementos que 

compõem a representação social dos indivíduos, explicitamos sucintamente as proposições de 

Doise (2001), no que concerne aos estudos voltados para as atitudes expressadas pelos 

sujeitos que organizam suas representações e suas práticas sociais de acordo com as 

informações do campo representado.  

Doise (2001, p.193) compreende as atitudes como ―tomadas de posição simbólica‖, o 

que implica dizer que as atitudes expressam as formas relacionais e comportamentais dos 
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sujeitos, podendo desencadear predisposições positivas e/ou negativas. Nessa direção, Bock 

(1999) afirma que:  

 

A partir do meio social e dos outros, o indivíduo vai organizando [...] 

informações, relacionando-as com afeto (positivos ou negativos) e 

desenvolvendo uma predisposição para agir (favoravelmente ou 

desfavoravelmente) em relação às pessoas e aos objetos presentes no meio 

social. A essas informações com forte carga afetiva, que predispõem o 

indivíduo para uma determinada ação (comportamental), damos o nome de 

atitudes (BOCK, 1999, p. 137). 

 

 Assim, chega-se à conclusão de que analisar as atitudes dos sujeitos em relação ao 

objeto representado torna-se importante para o pesquisador, na medida em que este se dispõe 

a compreender que essas dimensões atitudinais são essencialmente humanas e sofrem, em 

função do meio, influências originadas das práticas sociais, por vezes, apresentando o 

conhecimento que os sujeitos têm sobre o objeto pesquisado, contemplando a afetividade, ou 

seja, o conjunto de sentimentos impregnados pelos indivíduos ao objeto, estabelecendo, por 

fim, uma relação positiva ou negativa acerca do mesmo. 

 Assim, ao delinear a conjectura das Representações Sociais, seus percursos e 

construtos reflexivos, faz-se necessário apresentar a presente pesquisa, em suas bases 

metodológicas, descrevendo os instrumentos de coleta de informações e os pilares analíticos 

que permitiram embasar as reflexões propostas na investigação que fundamentou o objeto de 

estudo desse trabalho. 

 

3.3 Dimensionando a pesquisa: bases teórico-metodológicas 

 

 Sabe-se que durante muito tempo os ideais investigativos configuravam-se em 

atividades calcadas nos moldes positivistas. Os estudos orientados por esta perspectiva, 

privilegiam o caráter quantitativo e buscam a constatação/comprovação de hipóteses  a 

partir das experimentações estatisticamente mensuradas para atestar uma verdade.  

 Augusto Comte, é pois o grande idealizador e formulador da doutrina filosófica 

positivista. Essa doutrina tem seu ápice baseado na perfeição científica, ou seja, para 

Comte (apud Superti, 1998), a ciência deveria propor um conhecimento que caminhasse 

ao estado puramente perfeito.  

 De acordo com Superti (1998), o que fizera Comte pensar sobre o estado puro do 

conhecimento foi a crise que se estabeleceu perante a desagregação moral e intelectual da 
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sociedade no século XIX. Comte pregava que a unicidade social deveria ser construída 

através do consenso entre os diferentes membros da sociedade, todos deveriam 

coletivamente partilhar uma maneira de pensar, de representar socialmente o mundo e 

suas crenças. ―Assim só existiria sociedade na medida em que seus membros partilhavam 

de um corpo de pensamento e sentimento coerentemente construídos e que refletia a 

etapa de desenvolvimento da humanidade‖ (SUPERTI, 1998, p. 01). 

 No entanto, o que o filósofo francês buscou fazer em todo o seu percurso de 

investigação e estudo foi propor resoluções às dificuldades sociais com a filosofia 

positivista. Para isso, considerou que a Teologia e a Metafísica eram importantes, porém, 

insuficientes para tratar sobre o conhecimento puro e verdadeiro. Por esse motivo, o 

mesmo buscou empreender estudos sobre a unidade física, elucidando, entre outras 

coisas, a racionalidade humana. A esse respeito Giacóia ( apud Superti, 1998) escreve: 

 

(...) combinando adequadamente observação e raciocínio, o espírito 

positivo substitui a imaginação pela observação racional e por 

empreender uma descrição da ordem como passível de contínuo 

progresso e se processando a partir da ordem. A ordem em progresso, ou 

o progresso da ordem, parte de uma primitiva fundamentação teológica 

para atingir uma fundamentação positiva, passando por um interregno de 

agitação metafísica (GIACÓIA JR, apud SUPERTI, 1998, p. 05). 

 

Esse comentário nos faz refletir sobre a base do entendimento Comteano, levando 

a observar que entre seus escritos, o principal propósito do seu objeto social era induzir o 

pensamento humano a coerência racional. Ao tentar consolidar esse pensamento, 

considerava que para estudar com precisão os problemas impregnados naquela sociedade 

do século XIX, era necessário conceber uma nova ciência, aquela capaz de dialogar com 

esses problemas sociais que cotidianamente surgiam. 

Nesse contexto, Comte criou a física social, que propunha a destacar 

sistematicamente o social em partes, cada qual com sua função aprofundada.  

 Junto à física social, Comte de acordo com Superti (1998), lançou um desafio para 

aqueles que concomitante ao seu pensamento, comungavam da ideia de que esta ciência 

era complexa e por isso precisava de colaboradores que dominassem conhecimentos 

voltados a matemática, astronomia, física, biologia e química.  

 Esse entrecruzamento dos mais diversos conhecimentos, nos remete a pensar que a 

ideia desse domínio é também de investigação, ou seja, conhecer impele ao ato de 
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elaborar métodos e procedimentos, que proporcionem aos pesquisadores encontrar 

respostas eficientes para sanar os problemas da vida humana. 

 

A marca distintiva da positividade desses saberes, que os diferenciava de 

seu passado teológico-metafísico, estava contida no método de 

investigação que submetia todos os fenômenos por eles observados à 

atuação constante de leis naturais, mas esse método não lhes era 

imposto; pelo contrário, era fruto do desenvolvimento das próprias 

ciências. (SUPERTI, 1998, p.02). 

  

Ao analisar essa citação, podemos então perceber que a investigação passa a ser 

um fruto do desenvolvimento da própria ciência, e assim partilhamos do ideário de Lowy 

(apud Dieb, 2004), "de que a ciência da sociedade pertence ao sistema das ciências 

naturais" (LOWY apud DIEB, 2004, p. 32). Diante dessas possibilidades de incluir os 

métodos característicos das ciências naturais nas ciências humanas, autores como 

Durkheim (2001) e Popper (2001), compartilharam as mesmas ideias sobre os processos 

de consolidação desses métodos. 

 Durkheim (2001) foi quem mais se destacou e foi considerado, por suas 

sistematizações, o pai da sociologia. Seus achados mostram a consolidação de um método 

que considerava os fatos sociais como exteriores e coercitivos aos indivíduos.  Paralelo 

ao pensamento deste autor, encontramos alguns pesquisadores seguindo o paradigma 

epistemológico de buscar regularidade e constância dos fenômenos, com vistas a elaborar 

leis, generalizações e prenúncios a seu respeito, pois julgavam que os acontecimentos não 

poderiam ser estudados de forma subjetiva, caso contrário estariam violando a 

neutralidade científica.  

 A respeito da neutralidade científica, há muitas discussões em prol de uma 

compreensão mais coerente acerca dessa abordagem, principalmente no cerne acadêmico. 

O entrelaçamento que vivifica esse debate, nasce em virtude da adesão ao campo da 

pesquisa científica com enfoque qualitativo. A esse respeito, diz Minayo (2010):  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou 

não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes.  Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como 

parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 

mas pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir 

da realidade vivida e partilha com seus semelhantes. Desta forma, a 
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diferença entre abordagem quantitativa e qualitativa da realidade social é 

de natureza e não de escala hierárquica. (MINAYO, 2010, p. 03). 

  

O que a autora expõe é que, mediante tal postura e interpretação, é impossível o 

pesquisador exercer a mesma neutralidade que se realiza nas ciências naturais. O que 

estamos defendendo, com esse diálogo, é que o pesquisador deve se envolver com o 

universo pesquisado para tentar compreender o objeto em estudo.  

 Para destacar a importância do pesquisador e do seu perfil, Seabra (2001) escreve:  

 

Agente intelectualmente ativo, o pesquisador é um participante na 

construção da história. Por isso, não deve apenas se preocupar em 

descrever os fenômenos e repetir o que já foi escrito, deve ser 

perseguido pela inconformidade, pelo saber insuficiente, e é isso que o 

move para diante. Ao estudar os fenômenos, o investigador procura 

intuir e compreender suas causas e contradições, pré-requisitos 

necessários a proposição de ações indispensáveis à transformação da 

realidade e, nesse sentido, de si mesmo. (SEABRA, 2001, p.71).  

 

 Percebendo a importância do perfil do pesquisador, destacamos um conjunto de 

características necessárias à consolidação da pesquisa qualitativa evidenciadas por  

GODOY (1995, p. 62):  

 

 O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental; 

 O caráter descritivo; 

 O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do 

investigador; 

 Enfoque indutivo. 

 Ao estratificar essas características, este trabalho apresenta uma abordagem quali -

quantitativa, uma vez que, compreendemos que ambas as abordagens contribuem para o 

desvelamento da realidade cotidiana dos fatos sociais, assumindo uma unicidade que 

abrange de forma intrínseca a capacidade complementar, em que uma pode se articular a 

outra para explicar e/ou esclarecer as situações pesquisadas, permitindo ao pesquisador 

uma confabulação flexível entre os dados tabulados e as interpretações coerentes e 

cabíveis aos fenômenos estudados.  

A esse respeito Silva (1998) escreve: ―enquanto o quantitativo ocupa-se de ordens 

de grandezas e de suas relações, o qualitativo é um quadro de interpretações para 
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medidas de compreensão para o não quantificável (SILVA, 1998, p.171)‖. Essa discussão 

acerca dos métodos quantitativos e qualitativos se justifica neste trabalho, tendo em vista 

que na Teoria das Representações Sociais – TRS, utilizamos técnicas quantitativas e 

técnicas de ordem mais qualitativas. Portanto, obedecendo ao princípio 

plurimetodológico postulado por Moscovici. 

 Em consonância com essa explanação destacamos Haguette (1987), para quem o 

interacionismo simbólico, a pesquisa-ação e a pesquisa participante são procedimentos 

importantes na construção e no embasamento dos dados que os pesquisadores buscam 

reunir para interpretar as ações externadas pelos sujeitos sobre o objeto de estudo ao qual 

se dispõem a pesquisar.  

 Haguette (1987) se fundamenta na teoria de Mead, para defender um método 

eficaz no que concerne aos procedimentos investigativos da pesquisa qualitativa: o 

interacionismo simbólico. A autora considera que Mead é o "arquiteto por excelência do 

interacionismo simbólico" (HAGUETTE, 1987, p.26).  Dessa forma, expõe que a 

conexão do aforismo de Mead era apresentar uma investigação pautada na concepção do 

comportamento dos sujeitos, pois segundo Mead os indivíduos constroem suas 

representações baseadas na partilha, comungando de algumas ações sociais, para em 

seguida construir as suas próprias práticas e elucidar suas reflexões.  

Ao escrever sobre pesquisa-ação e participante, Haguette (1987) apoia seus 

escritos nos achados de Barbier (1985), que explicita o seguinte:  

 

Quando falamos de pesquisa, estamos pensando em pesquisa-ação, isto é, 

uma ação em nível realista, sempre acompanhada de uma reflexão 

autocrítica objetiva e de uma avaliação dos resultados. Como o objetivo é 

aprender depressa, não devemos ter medo de enfrentar as próprias 

insuficiências. Não queremos ação sem pesquisa, nem pesquisa sem ação 

(BARBIER, 1985, P. 37). 

 

Especificamente para o autor, toda pesquisa remete-se a uma ação, ou seja, o fato de 

pesquisar mobiliza o pesquisador para uma ação a ser realizada, e ao desenvolver essa prática 

o mesmo coloca-se diante dos fatos como um questionador dos acontecimentos aos quais 

deseja responder.  

 

 Contudo, a definição do que propõe a estudar a pesquisa participante, e relacionado ao 

que já fora dito na pesquisa-ação, a pesquisa participante também parte da perspectiva não só 

de trabalho, mais de ação-reflexão-ação, à medida em que o investigador busca pesquisar, 
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também procura se inserir na pesquisa, não com o objetivo de manipular os dados coletados, 

mas com a missão de interpretar coerentemente os dados expostos pelos sujeitos, bem como, 

suas implicações e interferências nas práticas sociais que permeiam suas representações. 

 Ao descrever esses processos metodológicos dos quais Haguette (1987) faz menção 

em seu livro ―Metodologias Qualitativas na Sociologia‖, observou-se um esforço 

extraordinário da autora em concentrar seus estudos na construção de uma premissa reflexiva 

que oferece aos pesquisadores a possibilidade de expor as condições de cada método com 

vistas a explanar com precisão suas contribuições, para ajudar a sanar os anseios dos 

cientistas/pesquisadores em meio aos problemas sociais.   

 Esta pesquisa também assume aspectos de estudos etnográficos, uma vez que 

encontra-se inserida na área educacional e está imbuída de elementos subjetivos que 

precisam da interpretação coerente do pesquisador.  

 ―A pesquisa etnográfica possui traços da fenomenologia, do interacionismo 

simbólico e da sociologia‖ (BARROSO, 2008, p. 151). Ademais, o referido estudo 

permite que o pesquisador penetre no contexto sociocultural dos seus colaboradores, 

compreendam e interpretem suas ações de forma coerente.  Sobre esse contexto diz  

Viegas (2007): "Etnografia é um método de pesquisa oriundo da antropologia social, cujo 

significado etimológico pode ser descrição cultural" (VIÈGAS, 2007, p. 104).  

 Ao passo que a autora afirma o significado da palavra etnografia, o ponto que 

mais infere destaque nesse contexto é a questão da descrição, pois ao refletir sobre tal 

elemento, concordamos com Gonçalves Filho quando destina a pensar descrição como:  

 

[...] detalhada narrativa de fenômenos intersubjetivos, fenômenos sempre 

significativos e cuja significação desprendesse do modo como neles se 

formou a relação do homem com os outros homens e com a natureza - [...] 

uma operação que se abre, não para a vinculação extrínseca dos fatos mas 

para a sua interpretação, ou seja, para a apresentação dos fatos não como 

apresentação de coisas justapostas mas como internamente vinculados, 

reunidos segundo as intenções mais ou menos conscientes de seus atores 

(GONÇALVES FILHO, 1998, p. 1, negritos do autor). 

 

Ao refletir sobre essa descrição, o autor nos convida a pensar em narrativa como 

elemento de descrição que contempla significados e representações, na qual os indivíduos 

são convidados, de acordo com Charlot (2000), a estabelecer uma constante relação com 

o saber, impelindo-os a apropriar-se de fenômenos capazes de transformar e re-significar 

suas atitudes perante a sociedade. 
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 É, pois, com base nessa discussão, que esse trabalho de pesquisa se estrutura, pois 

consideramos que a metodologia de um trabalho é sobretudo a organização do 

pensamento reflexivo do autor.  

Por esse motivo, salienta-se a importância da pesquisa participante para a 

consolidação dos estudos etnográficos.  

 O que outrora aconteceu com a etnografia, foi nada mais do que uma ruptura dos 

velhos processos paradigmáticos de investigação. O autor e historiador Thomas Kuhn 

(1987) afirmava em seus escritos que a comunidade científica ou de pesquisadores 

deveria ser vista como uma atividade comunitária, pois a ciência deve ser pensada como 

uma atividade coletiva. Desse modo, podemos dizer que a etnografia é um processo pelo 

qual se estuda as ações da sociedade por meio de suas crenças, atos, representações, e 

que permite ao pesquisador conservar algumas ideias e refutar outras.  

 Tratar os fenômenos educacionais à luz da etnografia, é um avanço necessário a 

um campo que tem como sujeitos os próprios construtores de sua história, da reprodução 

da cultura na qual estão imersos. É, pois, neste campo de inserção que a etnografia 

permite que o pesquisador adentre e participe ativamente das atividades dos indivíduos 

pesquisados, com o propósito de entender as atividades desenvolvidas pelos 

colaboradores da pesquisa.  

A etnografia é um método desafiador que proporciona ao pesquisador estabelecer 

uma aproximação com o que se pretende ser observado. Neste caso, a observação 

participante significa um elemento chave para esse elo de relação. O ato de participar 

significa integrar-se, ou seja, fazer parte. Em estudos mais aprofundados, Malinowski 

explica os princípios dos métodos da observação participante, assim os definindo:  

 

Em primeiro lugar, como é óbvio, deve guiar-se por objectivos 

verdadeiramente científicos, e conhecer as normas e critérios da etnografia 

moderna; em segundo lugar, deve providenciar boas condições para o seu 

trabalho, o que significa, em termos gerais, viver efectivamente entre os 

nativos, longe dos outros homens brancos; finalmente, deve recorrer a um 

certo número de métodos especiais de recolha, manipulando e registando as 

suas provas (MALINOWSKI, apud AMADO, 2009 , p.140).  

 

O que o autor quis dizer com essa situação, é que todo pesquisador ao se inserir no 

campo de investigação, não o deve fazer apenas para descrever fatos exteriores, mas deve 

esforçar-se para entender os fatos subjetivos, sendo cogente abranger não somente os fatos 
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sociais impelidos pelos colaboradores da pesquisa, mas o que leva esses indivíduos a 

externarem a estrutura organizacional dos fatos que já lhe estão incorporados. 

 Hamel (1998) diz que a observação participante é uma submersão delongada do 

pesquisador num grupo ou localidade ao qual escolheu para pesquisar.  

Além dessa inserção, o pesquisador também adquire dos participantes uma confiança 

importante, uma vez inserido, o pesquisador também sente-se parte da comunidade 

pesquisada, experimentando a obrigação de perceber e entender as ações que contribuirão 

para o estudo do seu objeto de pesquisa. Entretanto, podemos ainda dizer junto com 

Malinowski (apud Amado, 2009), que a etnografia é detentora de três princípios norteadores 

da prática investigativa: o naturalismo, a compreensão e a descoberta.  

 Para o autor, o primeiro princípio consiste em amenizar a presença do 

pesquisador, tornando o cenário investigado em um ambiente natural, possibilitando que 

as relações estabelecidas nesses espaços sejam espontâneas. Enquanto isso, a 

compreensão, segundo aspecto da etnografia, conduz o pesquisador a estabelecer um 

estranhamento sobre atos familiares. Isso permite ao pesquisador a não emissão de juízo 

de valor, uma vez que, esse precisa de clareza e coerência para apreender as explicações 

ofertadas pelos colaboradores da pesquisa acerca da problemática em evidência.  

 A terceira e última característica da etnografia, diz respeito à descoberta. Essa 

concepção deve ser entendida como indução, que remete sempre a uma informação, um 

dado encontrado. O ato de investigar deve sempre contemplar um pré-requisito do 

método, e não uma cegueira de hipóteses validadas. 

 Os fatos humanos são ricos em significados e a etnografia por sua vez é rica em 

preceitos de interpretação que sejam condizentes ao objeto estudado. Para Merleau-Ponty 

(1999), é preciso educar o olhar para ver sistematicamente e metodicamente as coisas 

vistas. Não esqueçamos, pois, o importante lugar da linguagem na mediação do olhar e na 

interpretação do pensamento, a mesma é a ponte intermediária do que se precisa refletir. 

Rouanet (1997) afirma: 

 

É preciso olhar corretamente o que se quer ver. Para ver tudo [..] tem 

que ter dois atributos principais: a lucidez e a reflexividade. Para ser 

lúcido, o olhar tem que se libertar dos obstáculos que cerceiam a vista: 

para ser reflexo, ele tem que admitir a reversibilidade, de modo que o 

olhar que vê possa por sua vez ser visto. Se essas características não 

estivessem presentes, não seria possível ver tudo, e com isso não ficaria 

atendido o objetivo máximo da visualidade esclarecida. Um olhar 

incompetente não daria acesso a todos os objetos: um olhar sem 
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reversibilidade criaria uma distinção entre os que veem e os demais, 

fazendo com que alguns indivíduos não fossem vistos, o que 

[...]contrariaria a meta da universalidade. (ROUANET, 1997, p. 131).  

 

Interpreto, na condição sistemática de Rouanet (1997), que o olhar lúcido é 

imprescindível a cada pesquisador, pois é através dele que será construído uma percepção 

de apropriação da realidade dos pesquisados, instaurando no pesquisador a 

responsabilidade crítica de explicar e decifrar não só as reproduções visivelmente 

apresentadas pelos indivíduos, mas o que leva esse sujeito a se comportar e agir daquela 

forma. 

 Assim, baseados nesses construtos e interessados em compreender melhor a RS de 

Professores de Educação Infantil sobre Formação Continuada, é que optamos pelo uso 

dos estudos etnográficos, uma vez que esta perspectiva condiz com as práticas de 

investigação social da teoria em questão.  

A seguir, delineamos o objeto de estudo e os instrumentos de coleta e tratamento 

dos dados obtidos com esta pesquisa. 

 

3.4 Instrumentos teóricos metodológicos: organizando os corpora 

 

 Na busca pela organização dos dados desse trabalho, resolvemos adotar algumas 

técnicas de coleta importantes para sua sistematização e interpretação considerando a 

construção das representações sociais, objeto de estudo desse trabalho. Os autores que nos 

permitiram dialogar no plano teórico foram, fundamentalmente, Moscovici (1978) e Jodelet 

(2001) e no aspecto metodológico, Amado (2009), Sá (1996), Abric (1994), Bardin (2009), 

entre outros. 

 A primeira etapa de coleta de dados constituiu-se da utilização da Técnica de 

Associação Livre de Palavras – TALP. A aplicação dessa técnica consiste em solicitar aos 

sujeitos participantes da pesquisa evocar palavras ou expressões que estejam associadas a um 

termo indutor posto pelo pesquisador.  

Abric (1994, p. 66) afirma em seus escritos que a associação ou evocação livre de 

palavras é: ―uma técnica utilizada para coletar os elementos constitutivos do conteúdo de uma 

representação‖. 

Corroboramos com Abric (1994), quando este diz que essa técnica é um dos meios 

mais importantes para se coletar dados relevantes no que concerne ao estudo das 
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representações sociais. Por meio dessa técnica, nosso grupo de pesquisados foram levados a 

expor aquelas palavras que acreditavam estar associadas ao termo indutor, que no caso deste 

trabalho é: formação continuada. Esse termo é o elemento chave para assinalar a 

representação social do objeto estudado. 

A nossa pesquisa contou com a colaboração de 25 professoras, por ser um número 

pequeno de participantes, esse trabalho não utilizou programa de informática para elucidar a 

frequência dos termos evocados. Todos os procedimentos de descoberta do Núcleo Central 

das RS foram realizados manualmente com o auxílio de uma Técnica denominada de 

Hierarquização de Itens proposta por Vergès (2001). 

Para o autor, essa técnica consiste em reafirmar as palavras emitidas pelos sujeitos 

para constatar uma possível Representação social. Vergès (2001) apresentou em seus estudos 

uma complementação para a Associação Livre de Palavras, pois permite que os sujeitos além 

de evocar os termos, os enumerem ou ordenem de acordo com o grau de importância que os 

sujeitos lhes atribuem.  

 Para Abric (1994), o método complementar de Vergès (2001) objetiva ―criar um 

conjunto de categorias organizadas em torno desses termos para assim confirmar as 

indicações sobre seu papel organizador das representações‖ (ABRIC, 1994d, p. 67). É 

possível, com esse processo, categorizar os termos, fazer o levantamento e a identificação dos 

elementos que compõem o núcleo central e periférico de uma RS.  

Utilizamos ainda um questionário socioeconômico para conhecer um pouco mais 

sobre as professoras participantes da pesquisa. Um outro passo importante na construção 

desse trabalho se deu com as entrevistas semiestruturadas ou entrevistas directivas, como 

denomina Amado (2009). Esse tipo de método pode servir como instrumento de 

reafirmação do que fora encontrado a partir da TALP e da hierarquização de Itens, uma 

vez que a entrevista é uma alternativa de complemento para elucidar com mais franqueza 

o que se deseja realmente saber. Ao assumirmos essa postura de pesquisa, o fizemos em 

decorrência de dois fatores. O primeiro se justifica pelo fato de em nosso trabalho 

utilizarmos um arcabouço teórico bastante fiel ao que constitui a Teoria das 

Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978), além é claro dos subsídios teóricos de 

Jodelet (2001), para quem a técnica das entrevistas parece ser bastante importante, pois 

para ela, tal técnica serve para questionar o sujeito sobre o que ele sabe e de onde sabe, 

como sabe e com efeitos sabe, ou seja, essa é uma forma de elencar os elementos 

constitutivos das Representações Sociais.  
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 O segundo fator de escolha dos referidos processos metodológicos está ligado as 

importantes contribuições declaradas e construídas acerca do campo educacional a partir 

da etnografia. A mesma integra um conjunto de superação, no que diz respeito a união da 

antropologia e educação, pois se pautam nas necessidades de se confrontar dia-a-dia com 

a realidade que nos impele a buscar o novo, e esse novo exige do pesquisador 

procedimentos e concepções coerentes que o ajudem a desenvolver seu trabalho com 

eficácia. 

Considerando os conceitos dos autores acerca da entrevista semiestruturada, 

elaboramos algumas questões para discutir e reafirmar junto as professoras de EI a RS 

sobre formação continuada, encontrada a partir da TALP e Hierarquização de Itens. O 

ponto norteador da entrevista encontra-se inserido na motivação docente, ou seja, refletir 

sobre o que motiva os professores de EI a fazer um curso de formação continuada.  

Essas perguntas foram precedidas de reflexões outras que contemplam a 

realização profissional nesse nível de ensino, escolha de documentos que embasam e 

fundamentam a escolha das atividades e das metodologias a serem utilizadas na sala de 

aula com as crianças. Solicitamos ainda, que as professoras cogitassem sobre as situações 

mais preocupantes que elas presenciam nesse nível de educação.  

Por fim, para elucidar a existência de RS sobre a formação continuada, nosso trabalho 

utilizou os estudos de Amado (2009) para subsidiar-nos acerca dos conceitos sobre 

observação participante como uma das técnicas mais importantes para uma pesquisa 

qualitativa de cunho etnográfico. 

Amado (2009) reporta-se a entrevista dizendo: ―Ela é, com efeito, nas suas mais 

diversas modalidades, a técnica de recolha de dados utilizada, por excelência, no quadro das 

mais diversas estratégias (complementando a observação participante e a análise de 

documentos) [...]‖ (AMADO, 2009, p.179). 

 Ludke e André (apud Amado, 2009), consideram a entrevista semiestruturada ou semi-

directiva, como um dos instrumentos que mais se destacam na pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico.  

Além dessa estratégia de coleta de dados, utilizamos para tratamento destes a Análise 

de Conteúdo, de Bardin (2009), professora renomada da Universidade de Paris V.  

Historicamente, a análise de conteúdo originou-se nos Estados Unidos, como um 

instrumento de investigação e diagnóstico das comunicações.  
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Descrever a história da ―análise de conteúdo‖ é essencialmente referenciar as 

diligências que nos Estados Unidos marcaram o desenvolvimento de um 

instrumento de análise de comunicações, é seguir passo a passo o 

crescimento quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos 

apoiados na utilização de uma das técnicas classificadas sob a designação 

genérica de análise de conteúdo; é observar a posteriori os aperfeiçoamentos 

materiais e as aplicações abusivas de uma pratica que funciona há mais de 

meio século (BARDIN, 2009, p.15).  

 

Dessa forma, Bardin (2009) reflete sobre a estrutura histórica da técnica. Todavia, 

salienta entre outras questões o aparecimento da técnica e sua extensão entre os diversos 

setores das ciências humanas. Em seus achados, a autora defende que a análise de conteúdo é 

um conjunto de técnicas investigativas, que oferecem ao pesquisador uma exposição prática e 

quantitativa do conteúdo em questão, diante das manifestações comunicativas, que tem por 

desígnio a interpretação das referidas comunicações.  

 Compreendemos com Bardin (2009) que comunicação é uma forma de expressão que 

os indivíduos utilizam para externar os valores associados as práticas sociais. É por meio da 

linguagem que os sujeitos conseguem se desenvolver, agir e ampliar suas significações e 

representações sociais. 

 É cabível, portanto, apreender que as representações sociais se constroem mediante o 

processo de comunicação, e assim o consideramos pelo fato de concordar com LANE (1994, 

P. 32), quando expressa que "o ser humano como manifestação de uma totalidade histórico-

social, é produto e produtor de história".  

Nessa direção, concordamos com Bardin (2009), a qual defende que a Análise de 

Conteúdo permite ao investigador a explanação aprofundada da compreensão abundante de 

entender os sujeitos na sua totalidade, com as suas influências, com suas crenças, seus 

costumes. 

 Bardin (2009) desenvolveu uma forma de estudo que apresenta as diversas fases da 

análise em questão. A autora denominou essas fases de polos cronológicos, sendo o primeiro 

a pré-análise; o segundo, a exploração do material e, por fim, o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. 

 A pré-análise é constituída, de acordo com Bardin (2009), de uma flexibilização, ou 

seja, é o momento no qual se estabelece objetivos, hipóteses e a seleção de materiais a serem 

consultados, podemos assim dizer que essa é a fase inicial e fundamental da análise que 

contribuirá com o objeto de estudo em debate.  
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 A segunda etapa de estudo proposta pela autora nos leva a refletir sobre os 

procedimentos aplicados, as codificações, as regras distribuídas na apuração de resultados 

quali-quantitativos.  

 Enquanto isso, no terceiro polo, BARDIN (2009, p.101) afirma: "o analista tendo à 

disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar 

interpretações". Contudo, o que a autora quer mostrar é que esse momento da análise do 

conteúdo permite que o pesquisador tenha acesso aos resultados já tratados e expostos em 

diagramas e/ou informações, para, assim, posicionar-se frente a interpretação dos dados. 

 Assim, consideramos de suma importância o método de análise de conteúdo de Bardin 

(2009), para ajudar na interpretação dos dados que seguem expostos no próximo capítulo. Tal 

aporte foi de fundamental importância nesse trabalho, posto que essa técnica permite ao 

pesquisador utilizar-se de múltiplos caminhos de interpretações que conseguem dar conta das 

realidades produzidas, vivenciadas e representadas pelos sujeitos de um dado contexto social. 

Ademais, ressaltamos aqui o importante elo de contribuição que as técnicas 

estabeleceram com nosso trabalho, isso se deu pelo fato da pesquisa etnográfica permitir essa 

inserção e interação do pesquisador no campo de investigação com os colaboradores, 

facilitando assim os laços recíprocos de confiança entre ambas as partes. Portanto, passaremos 

a explicitar no próximo capítulo os caminhos da pesquisa, bem como, a análise dos dados 

construídos a partir da investigação proposta nesse trabalho. 
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4 DIALOGANDO COM O OBJETO DE ESTUDO: ENSAIANDO OS RESULTADOS 

  

Esse capítulo designa a registrar a construção do objeto de estudo apresentando o 

lócus e os sujeitos da pesquisa. 

Nosso interesse pelo objeto de estudo, ou seja, pela representação social dos 

professores de Angicos sobre a formação continuada, surgiu a partir da vivência na 

Secretaria Municipal de Educação de Angicos/RN, no período de 2011 a 2012, espaço no 

qual foram gestadas as primeiras indagações acerca do nosso elemento de investigação. 

Portanto, realizaremos um breve histórico situacional do lócus da pesquisa, referenciando 

a cidade de Angicos, as Escolas Municipais e Estaduais existentes no referido município, 

destacando entre elas as que fazem parte da construção desse trabalho, desvelando, dentre 

outros elementos, sua localização, matrículas nos últimos anos, além de descrever outros 

aspectos que considerarmos relevantes. 

 Outro elemento de destaque neste capítulo são os sujeitos colaboradores da 

referida pesquisa. Nesse tópico, buscamos refletir sobre a cotidianeidade dos mesmos, 

considerando fatores como: faixa etária, experiência no magistério e na educação infantil, 

além de outros elementos necessários à exposição do perfil dos sujeitos que contribuíram 

para a consecução desse trabalho. 

 Assim, o último tópico a ser contextualizado nesse capítulo diz respeito a 

apresentação dos dados, que compreenderá uma relativa sistematização do que foi 

colhido a partir das técnicas utilizadas para referenciar os métodos de análise das falas 

das professoras colaboradoras.  

  

4.1  Arquitetando o objeto de estudo 

 

 Em Fevereiro de 2011, no município de Angicos/RN, me foi disponibilizado o convite 

para assumir, na Secretaria Municipal de Educação – SME, o cargo de Coordenadora 

Municipal da Educação Infantil– EI. Este trabalho apesar de ser um desafio, configurou-se 

como um reconhecimento dos trabalhos que eu busquei desenvolver no município, desde o 

início de minha carreira profissional ao ingressar na universidade. 

  A aprovação na universidade só viera a aumentar o desejo pelo trabalho com a 

formação de professores, em especial, professores de EI. Em 2008, participei de uma seleção 

para ser bolsista PIBC/CNPq/UERN, em um projeto que tratava exatamente da formação de 

professores de EI, em Angicos/RN. 
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 A pesquisa na qual encontrava-me imersa, versava sobre as tecnologias na formação 

continuada das professoras de EI. Esse trabalho nos impeliu a seguir por um caminho de 

muitos estudos, e foi a partir desse percurso reflexivo que eu decidi me dedicar a essa linha de 

estudo, formação continuada de professores da educação infantil. 

 Realizei um estudo que investigou a relação dos professores de educação infantil com 

os cursos de formação continuada a distância. Essa vertente nos fez descobrir que as 

professoras de EI tinham desejo de cursar algumas formações a distância, porém, não sabiam 

os elementos básicos para realizar tal capacitação, não conheciam nem sabiam manusear um 

computador e nem tampouco suas ferramentas. 

 Os resultados desse trabalho nos levou a empreender um diálogo com a secretária de 

educação da época, que mostrou-se bastante preocupada com os dados que nossa pesquisa 

revelou. A mesma decidiu, junto a equipe colaboradora da SME, ofertar um curso em parceria 

com o governo federal. O referido curso estava nominado de Introdução Digital I, e fora 

oferecido pelo Programa Nacional de Tecnologia Educacional – PROINFO, instituído pela 

portaria 522/MEC, de 09 de Abril de 1997. 

 Esse trabalho encontra-se depositado no banco de dados de monografias da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, o título designa o seguinte 

anúncio: A relação de professores da educação infantil com as novas tecnologias de 

informação e comunicação (TICs). A pesquisa trouxe, entre outras coisas, o anseio das 

professoras em relação ao reconhecimento e a valorização ao participarem de um curso dessa 

natureza, bem como, as grandes possibilidades de profissionalmente terem as tecnologias 

como aliadas na própria prática educativa, ao ensinarem/aprenderem. 

Após enfrentarmos esse desafio, em 2011, voltei a SME, na condição de coordenadora 

da Educação Infantil. Nesse momento, o nosso trabalho se empenhou na construção de ações 

que pudessem nortear a consolidação desse nível de ensino no município. 

 Nossa principal linha de pensamento foi, paradigmaticamente, refletir sobre a 

educação infantil como alicerce, pois se edificássemos bem a base não teríamos demanda para 

a Educação de Jovens e Adultos e, consequentemente, diminuiríamos radicalmente o número 

de analfabetos funcionais.  

 No município de Angicos, a EI nunca esteve em ascensão, sempre comungou da 

caridade e do olhar assistencialista cultivado e disseminado em nossa sociedade. Contudo, as 

ações foram pensadas com o propósito de melhorar a qualidade da educação infantil, a 



80 
 

 
 

começar pela proposta pedagógica e, em seguida, pelo corpo docente que deveria integrar as 

ações educativas. 

 Nesse sentido, montou-se um cronograma de atividades que integraram a descrição 

das ações a serem realizadas naquele período, conforme quadro a seguir. 

 

Quadro 01 – Proposta Pedagógica para melhoria da qualidade da EI em Angicos 

Ações Desenvolvidas em 2011 Ações Propostas para 2012 

Inclusão das crianças com 

necessidades especiais na Educação 

Infantil. 

 Construção da proposta pedagógica 

da EI.  

 Reorganizar Quadro de Professores 

da Educação Infantil 

Documentação dos Alunos e os 

Registros escolares. 

Formações continuadas: 

 Educação Infantil: Conceito e Práticas; 

 Educação Infantil- Pré-Escola; 

 Educação Infantil- Creche; 

 Estudo sobre Plano Nacional e 

municipal de educação; 

Inserção e interação de envolvimento 

com a família na escola. 

Documentação dos Alunos e os Registros 

escolares. 

Realização de oficinas pedagógicas 

voltadas para a prática docente. 

Estratégias Metodológicas: Oficinas 

literárias e oficinas da criação com 

produções de brinquedos e jogos.  

Reorganizar as Colações de Grau das 

Crianças da EI (mediante a junção de todas 

as escolas). 

Reorganizar as Colações de Grau das 

Crianças da EI (mediante a junção de 

todas as escolas). 

Realização de oficinas pedagógicas 

voltadas para a prática docente. Estratégias 

Metodológicas: Oficinas literárias e 

oficinas da criação com produções de 

brinquedos e jogos. 

Campanha de doação de brinquedos 

e jogos. 

Acompanhamento do Planejamento da 

Educação Infantil. 

Acompanhamento do Planejamento 

da Educação Infantil. 

Formação Continuada com o Projeto 

Trilhas da Educação Infantil. 
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Projeto Poesia na Rua.  

Algumas Formações  

 O perfil do profissional de EI; 

 O Lúdico na Educação Infantil; 

 A importância do Brincar na 

Educação Infantil; 

 Alimentação Saudável na 

Educação Infantil. 

 

 

Dentre as propostas delineadas, encontrava-se a incorporação do novo corpo docente à 

EI. A proposta estava envolta de um objetivo pautado na melhoria da qualidade dessa etapa 

educacional. No entanto, o procedimento adotado para concretizar essa proposta foi instituir 

uma busca no banco de dados da Secretaria Municipal de Educação, afim de conhecer as 

especialidades de cada professor.  

A pesquisa ao banco de dados contou com o apoio da Secretaria Municipal de 

Administração, que forneceu o diagnóstico da vida profissional dos docentes no município. 

Os dados revelaram que a SME contava apenas com 11 professores pós graduados, em nível 

de especialização em Educação Infantil, das quais apenas 3 encontravam-se atuando na EI. 

Diante do exposto, o primeiro passo foi planejar a Jornada Pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação Infantil de 2012 e, em seguida, convocar uma reunião com essas 

professoras especialistas em EI, para, assim, discutirmos a realidade da EI no município.  

Após as discussões, chegou-se à conclusão de que as questões relacionadas a EI 

deveriam ser dialogadas com seus pares. Assim, escolhemos como ponto de partida para o 

debate o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI.  

 Ao passo que discutíamos, convocamos novamente as professoras especialistas em EI, 

que atuavam nas séries iniciais do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). O objetivo era 

remanejá-las a EI. A maioria mostrou-se descontente e algumas se recusaram a atuar neste 

nível de ensino, apesar de serem especialistas na área. 

 Tão logo esse desconforto se estabeleceu, surgiu nosso desejo de entender o que leva 

uma educadora a se especializar em um nível específico de ensino e ao mesmo tempo se 

recusara atuar na prática educativa deste. Era nosso desejo conhecer que práticas sociais eram 

responsáveis por constituir ou orientar as representações e as atitudes das professoras de EI 

acerca do seu processo de formação continuada.  
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 Tornou-se ainda nossa aspiração compreender também como as representações sociais 

constituídas por essas professoras interferem na sua prática educativa, bem como, o que as 

levam a realizarem um curso de formação continuada especificamente em uma área que não 

desejam atuar.  

Talvez a falta de status social, ou os desafios postos a EI na visão daquelas professoras 

fossem maiores do que nas demais áreas em que poderiam atuar. Para Angotti (2003), o 

profissional de EI deve seguir alguns preceitos: 

 

A professora deve ser uma vigilante sempre atenta, para poder explorar e 

tirar o máximo de proveito de as situações de sala de aula, incentivando as 

crianças a pensar, a relacionar as ideias, as coisas que já aprenderam. Tornar-

se-á a facilitadora  da aprendizagem do aluno, através da problematizarão 

que faz das situações, dos desafios que cria, dos questionamentos que 

oferece a criança, para que ela responda por si mesma; portanto, a professora 

como exigência o profundo domínio das areas que deverá desenvolver no 

aluno [...] O  pleno domínio  sobre tais "conteúdos" e as estruturas implícitas 

no seu conhecimento permitem à professora o encaminhamento adequado do 

processo de desenvolvimento cognitivo da criança. (ANGOTTI, 2003, p. 

83).  

  

Observa-se que o professor da EI deve ser mediador do conhecimento, deve integrar e 

oferecer uma proposta de aprendizagem que contemple o desenvolvimento da criança em 

todos os sentidos, oportunizando e garantindo uma educação de qualidade. 

 Entretanto, diante do quadro delineado precisávamos testar nossas hipóteses a fim de 

compreender os elementos subjetivos e subjacentes aquele fenômeno. Essa curiosidade nos 

conduziu a este estudo. 

 Portanto, passaremos a descrever algumas informações indispensáveis para uma 

melhor apreensão dos sujeitos da nossa pesquisa, caracterizando, entre outros, o lócus da 

pesquisa, a formação das docentes, seu tempo de experiência na docência em educação 

infantil, bem como, alguns elementos sobre sua cotidianeidade.  

 

4.2 Desvelando o lócus da pesquisa 

 

 Visando uma melhor apreensão do nosso debate, faz-se necessário empreendermos 

uma descrição sucinta sobre a cidade que é palco do nosso campo de trabalho, Angicos/RN. O 

nome Angicos é originário de uma árvore cujo nome também é Angicos. A cidade foi fundada 

em meio a um imenso deserto, por um homem de nome Antônio Lopes Viégas, descendente, 

segundo a história, da família Dias Machados. 
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 Viégas foi ajudante de vaqueiro no sítio dos Angicos, onde mais tarde tornara-se dono 

do espaço que, consequentemente, viria a se transformar em cidade. O mesmo casou-se e teve 

muitos filhos, desbravando assim muitas terras e difundindo sua geração.  

Angicos lutou muito pela sua independência, a qual, segundo Cunha (1992), conseguiu 

no ano de 1833 por ordem do Conselho Provincial de Natal, que a considerou como Vila. 

Entretanto, após essa conquista os movimentos e lutas se concentraram em elevar a Vila de 

Angicos à Cidade. Contudo, é por meio da Lei nº 20, de 24 de Outubro de 1936, Angicos é 

aclamada e instituída cidade, tendo sua primeira eleição realizada no ano seguinte, em 1937.  

Atualmente, a cidade conta com uma população estimada em 11.906 habitantes, dados 

revelados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estátisca – IBGE, de 2014. Os dados 

divulgados pelo IBGE revelam que a cidade possuía em 2010 um Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH municipal de 0,624, em uma cidade territorializada em 741,578 Km². 

  A cidade fica localizada na região Central do Rio Grande Norte e é formada, de 

acordo com Cunha (1992) e segundo a divisão feita pelo IBGE, por: Macau; Angicos, Santana 

do Matos e Seridó Ocidental e Oriental.  Possui uma vegetação bastante variada e clima seco, 

abrasador, salubre e semiárido. O referido município está localizado a 171 Km de Natal, 

capital do estado do Rio Grande do Norte – RN. 

 Angicos é considerada um município bem desenvolvido, berço de muitas histórias 

políticas, sociais e culturais. Da cidade saíram muitas figuras políticas, doutores, professores, 

além dos heróis agricultores, que tanto se empenham na sua missão nobre de arar a terra e 

produzir o alimento importante para nossa matéria física. Angicos já foi palco de muitos 

projetos educativos, dentre os quais se destaca ―As 40 Horas de alfabetização de jovens e 

adultos‖, idealizado por Paulo Freire no ano de 1963. 

 Atualmente, a comunidade angicana conta com uma estrutura educacional de 07 

escolas na rede municipal de ensino, tendo base física na zona urbana quatro. A Escola 

Municipal Professora Maria Odila, que oferece o nível Ensino Fundamental I e II, e  

Educação de Jovens e Adultos – EJA; A Escola Municipal Espedito Alves, que oferta além do 

Ensino Fundamental I, Educação Infantil; além da Pré-escola Maria Marta Caraú e da Creche 

Dom Manuel Tavares, ambas, instituições de EI, localizadas no bairro alto do triângulo.  

 Essas duas últimas instituições de EI encontram-se em fase de mudança de local e 

nome, pois, durante a pesquisa, estava sendo construído na cidade um Centro Municipal de 

Educação Infantil – CMEI, cujo nome homenageia uma das mais antigas educadoras de 

Angicos, Júlia Amélia Cruz.  
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 O referido CMEI é fruto dos nossos esforços, na administração de 2011, quando por 

meio do Plano de Ações Articuladas – PAR dos Municípios, Angicos recebeu recursos para a 

construção de uma creche. A maior parte desses recursos vem do Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(PROINFÂNCIA). 

 Além dessas escolas da zona urbana, o município conta também com três escolas na 

zona rural. A Escola Municipal Francisco Alexandre Lopes que está localizada na 

comunidade Rio Velho, com uma distância de 15 km de Angicos. A mesma oferta o nível de 

ensino voltado para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e EJA. Na referida escola, a 

educação infantil funciona com Pré-escola e creche, ambos os níveis em uma só sala de aula, 

e com apenas uma professora. 

 Na comunidade Cabugi, localizada às margens da BR 304, a uma distância de 30 km 

de Angicos, dispomos de educação infantil e ensino fundamental I, na Escola Municipal 

Manoel Martins. Além dessas, encontramos também na zona rural do Riacho do Prato, a 

Escola Municipal Maria Zélia Alves, a 10 km do município de Angicos, desenvolvendo 

atividades voltadas para Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Essas duas escolas 

também ofertam a educação infantil de acordo com o mesmo sistema da primeira escola rural. 

 Ainda na estrutura educacional, Angicos agrupa algumas escolas da rede estadual de 

ensino, a Escola Estadual Professor Francisco Veras disponibilizando o Ensino Médio; a 

Escola Estadual José Rufino, que oferece Ensino Fundamental I e EJA; e a Escola Estadual 

Professora Joana Honório da Silveira Moura, que oferece a sociedade angicana o Ensino 

Fundamental I, II, e EJA. 

 Em adendo, queremos destacar que nossa pesquisa começou no semestre de 2014.2, 

com as professoras das escolas de educação infantil localizadas na zona urbana e rural do 

município de Angicos. Destas professoras, 21 encontravam-se lotadas na zona urbana, e três 

na zona rural. Portanto, um total de 25 professoras participaram da nossa pesquisa.  

 Para uma melhor apreensão do ciclo educativo que nos propusemos pesquisar, segue 

uma sucinta descrição sistemática do quadro de matrículas na EI, no período de 2011 a 2013, 

nas creches e pré-escolas da zona urbana e rural de Angicos.  

 Afim de conhecermos com mais precisão o público alvo desta pesquisa, apresentamos 

alguns dados relativos as matrículas na EI, para perceber a procura por esse nível de ensino, 

na comunidade angicana. 

Gráfico 01: Matrículas Gerais da Educação Infantil em Angicos/RN 
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Gráfico 02: Matrículas Gerais da Creche em Angicos/RN 

 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/ 

 

 Os dados apresentam o público estimado para esse nível de ensino na cidade de 

Angicos. Percebe-se que, é um público que cresce paulatinamente e necessita de profissionais 

comprometidos e qualificados.  

 Por esse motivo, esse trabalho busca interpretar esses dados, levando em consideração 

os avanços e as conquistas da EI, sobretudo no que se refere a reflexão do profissional que 

está mediando a aprendizagem daquelas crianças, partindo do princípio de que a criança é um 

ser em desenvolvimento, um cidadão que tem direitos e deveres, direito a uma educação digna 

e o dever de cursá-la. 

Em consonância com Angotti (2006), acreditamos que: ―A educação infantil enquanto 

etapa da educação básica, parte pertencente ao sistema educacional brasileiro, não pode mais 

aceitar a manutenção de paradigmas que ofereçam apenas atendimento assistencial às 

crianças‖ [...] (ANGOTTI, 2006, p.28). Levando em consideração esses aspectos, faz-se 

necessário explicitar também algumas informações sobre o corpo docente dessa modalidade, 
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quem são os sujeitos colaboradores da nossa pesquisa, qual seu tempo de experiência como 

professor, bem como, o tempo de trabalho dedicado a essa etapa educacional, além de outras 

informações que se fizerem necessárias. 

 

4.3 Os sujeitos da pesquisa 

 

 Para descrever algumas informações sobre a cotidianeidade das colaboradoras dessa 

pesquisa, faz-se indispensável salientar que um questionário de caráter socioeconômico foi 

aplicado com as mesmas. 

 Como já fora explicitado em outro momento, nossa pesquisa contou com a 

disponibilidade de 25 professoras da EI de Angicos/RN. Verificamos, dentre as docentes, que 

existem as efetivas, as contratadas e as permutadas. 

 

Gráfico 03: Quadro Docente em Angicos/RN 

 

 

Esse gráfico nos mostra a situação do quadro de professores em Angicos/RN. Torna-se 

pertinente tal esboço, pois a medida que compreendemos a situação do professor, melhor 

identificamos o processo contínuo de aprendizagem dos alunos. De acordo com o quadro 

percebemos que o maior número de professores possui vínculo efetivo. O docente em caráter 

efetivo tem maior facilidade de desenvolver um trabalho de qualidade, pois pode usufruir da 

continuidade, no que concerne ao acompanhamento das crianças em suas dimensões afetivas e 
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cognitivas, pois sabe-se que um processo de aprendizagem necessita do monitoramento, da 

reciprocidade entre quem aprende e quem ensina. 

Consideramos que essa relação entre professor e aluno é imprescindível em todas as 

etapas da educação, destacamos com veemência essa aproximação porque é a partir dela e do 

diálogo estabelecido que os sujeitos conseguem se expressar. Freire (2005) afirma em seus 

escritos que o diálogo é o encontro dos homens mediatizados pelo mundo.  

Na EI, as crianças necessitam dessa conversa, e os professores são os mediadores do 

estímulo e da ação que a palavra pode provocar. A liberdade, a autonomia, provoca entre os 

sujeitos um discurso libertador que os leva a compreender que estão no mundo, que são parte 

desse mundo, que se reconheçam como produtos e produtores de história, parte de uma 

cultura que se pronuncia a todo instante com suas transformações.  

Freire (2005) preceitua que é preciso provocar os alunos, para que esses se construam no 

diálogo, na ação das palavras, na reflexão. Essa é a importância do trabalho do educador, em 

particular o educador da EI, que deve se desafiar todos os dias a pensar a criança como um ser 

em desenvolvimento, como um sujeito dialógico.  

A relação é importante para consolidar essa tarefa do saber agir, do conhecimento 

partilhado, por isso a importância do professor efetivo em uma instituição de ensino. 

Corroboramos com Freire (2005), quando ao tratar sobre o educador, o concebe como um 

sujeito problematizador da sua ação, no qual a prática deve sempre interrogar a teoria, para de 

fato construirmos uma educação autêntica, gnosiológica e libertadora. 

Ao estimar essa descrição importante dos sujeitos pertencentes a EI e sua situação 

profissional no município, é de suma importância destacar que as mesmas possuem vasta 

experiência de trabalho na educação, em alguns casos, raras as exceções, encontramos 

professoras com pouco tempo de serviço na educação e, consequentemente, na educação 

infantil.  

 A título de entendimento, segue o gráfico com a exposição da faixa etária das 

professoras, sua atuação na educação, além de apresentar especificamente seu tempo de 

trabalho na educação infantil. 
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Gráfico 04: Faixa Etária das Professoras que Atuam em EI no município de Angicos/RN 

 

 

O gráfico acima nos permite refletir sobre a faixa etária do profissional atual de EI na 

cidade de Angicos/RN. Observa-se que a maioria desses profissionais concentram-se em uma 

escala de mais de 40 anos. 

Percebe-se, com isso, que tais profissionais gozam de uma experiência fundamental na 

área educacional. No entanto, somos convidados a pensar que a EI não sobrevive apenas de 

experiências, mas de desafios, o que nos leva a estabelecer algumas tessituras sobre o 

contexto em que esses estão inseridos. Os docentes de EI ativos nesse processo necessitam 

vivenciar a rotina dessa etapa considerando três marcos essenciais que devem nortear e 

auxiliar os educadores a compreenderem a criança nesse contexto atual: o cuidar, o brincar e o 

educar.  

É preciso compreender que a EI não é uma etapa de alfabetização, a EI deve ser 

compreendida como um instrumento de promoção da criança em seus aspectos físico, motor, 

emocional, intelectual, cultural, moral, psíquico e social. Nossos educadores precisam atuar 

nessa etapa não só com o pensamento e a rotina, mas com o corpo. Atuar na EI é um desafio, 

primeiro porque é necessário não apenas ensinar a fazer, mas fazer junto com a criança. 

O segundo desafio destina-se a pensar em um profissional dinâmico para esse nível de 

ensino, que se destine não apenas a cuidar, mas a educar, através de atividades práticas sociais 

e reais. O que se quer com esse discurso, é viabilizar um pensamento contínuo sobre o ato de 

ser professor, desencadeando, assim, algumas interações pertinentes a práxis docente.  

O ato de educar exige do educador muito mais que uma simples ação de ministrar 

conteúdos, a ação educativa de acordo com Freire (2005) exige do professor um pensamento 
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transformador que corresponde a relação dialética entre objetividade e subjetividade. A 

práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo (FREIRE, 

2005, p. 42). O que implica dizer que a prática não pode ser entendida com uma ação vazia e 

obrigatória, mas como um processo de ação, reflexão e ação.  

O próximo gráfico revela o tempo de experiência das colaboradoras no magistério. 

Considerou-se para essa produção os anos de atuação das mesmas na educação e na educação 

infantil. 

 

Gráfico 05: Experiência no Magistério 
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Gráfico 06: Experiência na EI 

 

 

Percebe-se, nos gráficos 04 e 05, um corpo docente múltiplo no que concerne ao 

tempo de experiência de modo geral e de experiência na EI. Percebemos ainda por meio do 

questionário socioeconômico, que das professoras entrevistadas, 17 possuem graduação em 

pedagogia, 05 continuam com formação oriunda do magistério, enquanto 01 encontra-se em 

formação inicial. Identificamos também que 01 professora tem formação em geografia e outra 

não respondeu essa questão. 

Ressalta-se ainda, que das 25 colaboradoras do nosso trabalho, 10 possuem pós- 

graduação em nível de Especialização, sendo 04 especialistas em Educação Infantil, e 06 em 

outras áreas. Elas nos revelaram que suas leituras são assíduas, leem em média de 01 a 03 

livros por ano, sendo o jornal e a revista suas principais alternativas de leitura.  

Entre outras informações, as docentes nos revelaram também que, entre 18 e 20 anos 

de idade, começaram a trabalhar. Apesar de atualmente serem professoras, estas apontaram 

que não receberam incentivos por parte de amigos ou familiares para ingressarem ao 

magistério. Dentre as nossas pesquisadas, apenas uma fora influenciada pela mãe que já 

exercia o ofício professoral, as demais não tinham referências familiares, pois seus pais 

exerciam funções tais como: agricultor, motorista, empregada doméstica, entre outros. 

 Algumas professoras afirmaram que adentraram a profissão por acaso, outras por ser 

de fácil acesso ao mercado de trabalho e outras ainda por acumularem experiências de 

trabalhos, e poucas por estarem convictas de que essa profissão atenderia seus anseios.  
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 Na vida familiar, uma grande quantidade das professoras encontram-se casadas e 

outras divorciadas. Seus principais meios de transporte são as motocicletas. As mesmas estão 

filiadas a um sindicato, cujo nome é Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Angicos, e 

este não possui uma atuação muito forte junto à categoria, apenas quando há um interesse 

comum a outras classes. 

 De posse desses dados, podemos inferir que a classe professoral da educação infantil 

em Angicos, constitui-se de profissionais experientes, que têm muito a contribuir para a 

aprendizagem das crianças dessa etapa educativa.  

 Assim, torna-se importante levar em consideração esses fatores que caracterizaram a 

cotidianeidade das professoras de EI em Angicos, pois esses elementos tornaram-se 

importantes para compreendermos as representações que as mesmas possuem acerca da 

formação continuada, além de explicitar de que forma essa RS interfere nas suas práticas, 

apontando ainda as motivações para a realização de um curso de natureza continuada. 
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5 REPRESENTANDO A FORMAÇÃO CONTINUADA: CONHECIMENTO 

PERTINENTE E APRENDIZAGEM NECESSÁRIA 

 

5.1 Os termos estruturantes das Representações Sociais das professoras de Educação 

Infantil de Angicos 

 

 Com o objetivo de descrever os elementos que constituíram a RS das professoras de EI 

de Angicos sobre formação continuada, usamos a Técnica de Associação Livre de Palavras – 

TALP. Solicitamos as 25 professoras que escrevessem 3 palavras ou expressões que lhe 

viessem à mente ao ler o termo indutor, formação continuada é...  

As evocações foram registradas e justificadas de acordo com a ordem em que os 

sujeitos da pesquisa lhes aferiram. Conseguimos obter 35 palavras evocadas. Com o propósito 

de aprofundarmos cada vez mais as discussões em torno dos dados coletados a partir da 

TALP, resolvemos aproximar por campo semântico algumas palavras a partir da justificativa 

emitida pelos sujeitos, cujo sentidos caminhavam na mesma direção. Segue o quadro abaixo 

para explanar a frequência dos termos: 

 

Quadro 02 – Campo Semântico da TALP, construído a partir do termo indutor ―Formação Continuada 

é...‖. 

PALAVRAS EVOCADAS FREQUÊNCIA 

Conhecimento 18 

Aprendizagem 10 

Capacitação 09 

Mudança 4 

Estudos 4 

Educação 4 

Compromisso 3 

Interação 3 

Dedicação 3 

Trabalho 2 

Reflexão 1 

Preparação 1 

Cooperação 1 

Experiência 1 

Prática  1 

Amor 1 

Valores 1 

Oportunidade 1 
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Interesse 1 

 

No quadro acima, encontram-se as palavras pronunciadas pelas colaboradoras da 

pesquisa, com o intuito de produzir ou pelo menos apresentar os elementos que podem 

constituir a representação social sobre formação continuada. Ao trabalhar essa técnica, pode-

se perceber que os sujeitos são convidados, em um curto espaço de tempo, a responder e 

justificar suas escolhas, estabelecendo, assim, uma reflexão rápida sobre o objeto pesquisado, 

que se respalda na tessitura estrutural do diálogo abaixo: 

 

Figura 03 –Tríade basilar da pesquisa

 
 

A partir dessa tríade, realizamos a análise das palavras evocadas pelos sujeitos e 

percebemos que o termo Conhecimento, seguido prontamente pelas expressões 

Aprendizagem e Capacitação seguem norteando as concepções representacionais em torno 

da formação continuada. Concomitante a essa explanação, aproximamos semanticamente as 

palavras evocadas sobre formação continuada através da associação livre de palavras, o que 

permitiu a organização dos quatro campos semânticos apresentados a seguir, os quais são 

distintos e, ao mesmo tempo, interdependentes.  
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Os Elementos da Formação 
Continuada 

•Conhecimento 

•Aprendizagem 

•Capacitação 

•Estudo 

•Reflexão 

 

A Perspectiva da 
Profissionalização Docente 

•Trabalho 

•Compromisso 

•Preparação 

•Oportunidade 

Processo Identitário em construção  

•Interesse 

•Dedicação 

•Amor 

•Ética 

•Valores 

Dimensões da Práxis 

•Prática 

•Inovação 

•Educação 

•Interação 

•Experiência 

Figura 04- Apresentação dos termos evocados pelas colaboradoras da pesquisa, coletados pela TALP e 

categorizados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa pesquisa seguiu um curso de reflexões entre o referencial teórico e os dados 

coletados, realizando um constante diálogo entre a análise das respostas, os dados adquiridos 

e a teoria que embasa nossa pesquisa. 

Contudo, a utilização da TRS, que instaura a principal esguelha conceitual da 

pesquisa, deriva da constituição de um grupo temático de palavras, que tem como principal 

objetivo descrever a representação social dos educadores de EI sobre formação continuada, 

além de expressar de que forma essa representação interfere na sua prática educativa. 

Se partirmos do pressuposto que as discussões sobre RS seguem cada vez mais 

presentes na conjuntura das pesquisas em ciências humanas, entenderemos a preocupação que 

emana do seio dos grupos e instituições que a todo momento se deparam com a necessidade 

de refletir e representar os saberes e as concepções sociais que se constroem em volta das 

opiniões, das crenças, dos diálogos nessa sociedade em constante transformação. 

Entretanto, ao analisarmos o campo semântico das palavras, percebemos que a divisão 

segue um curso de articulações de campos semânticos diferentes. De acordo com Bardin 

(2009), é possível realizar inicialmente uma aproximação semântica quando se considera que 

esse campo se compõe a partir do agrupamento feito entre as palavras e/ou termos que se 

assemelham na mesma dimensão. Contudo, a autora afirma ainda que o princípio 

interpretativo inferido a essa aproximação semântica, só é possível quando estes ―Forem 
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paradigmaticamente próximos um do outro (condições de proximidade semântica); se 

estiverem ligados por dependências funcionais idênticas a dois outros enunciados, eles 

próprios próximos um do outro‖ (BARDIN, 2009, p. 219). 

Ponderando essa afirmação acerca do campo semântico, julgamos ser importante a 

descrição dessas cognições subdivididas previamente, em busca de uma consolidação 

representativa da formação continuada.  

É importante salientar que para encontrar a RS da formação continuada, o 

professorado faz uso de esquemas de associações que lhes permitem ancorar ideias, crenças, 

valores, sentidos, dentre outras sistematizações sociais e culturais que estruturam suas 

concepções acerca de determinados objetos de estudo.  

Pressupondo a existência desses esquemas prévios para construção do campo 

semântico, podemos destacar que para construir esses esquemas e chegar a uma concepção da 

RS de formação continuada, as docentes necessitam fazer uso de dois processos sistemáticos: 

ancoragem e objetivação. Para Moscovici (2012), os sistemas se organizam da seguinte 

forma, o primeiro faz:  

 

Associações, inclusões, discriminações, deduções, correspondendo ao 

sistema operatório; o outro, controla, verifica, seleciona com o auxílio de 

regras, [...], trata-se de uma espécie de metassistema que retrabalha a matéria 

produzida pelo primeiro. (MOSCOVICI, 2012, p.231). 

 

O que queremos com essa explanação, é justificar que o campo semântico, além de ser 

organizado a partir das aproximações cognitivas, se constitui também a partir dos processos 

sistêmicos entranhados nos metas sistema das correlações operatórias e normativas presentes 

e fundamentais na teoria das RS, o que soma esforços para uma definição mais concreta do 

objeto em estudo, a formação continuada. 

Contudo, ambos os processos nos permitiram sinalizar para o primeiro campo que se 

estrutura no contexto da ―formação docente‖. Nele, encontramos explícitas as formulações 

daquilo que as colaboradoras da pesquisa entendem por formação continuada. Se partirmos do 

princípio que a formação docente se constitui, segundo Tardif (2011), a partir de uma 

pluralidade de saberes, entenderemos o contexto pelo qual se justifica a escolha das palavras 

enunciadas pelas professoras. Os saberes precisam ser entendidos como uma prática que 

interroga a teoria. A esse respeito, André (2001, p. 92/93) discorre: 

 

[...] professor não é, certamente, apenas aquele que ensina em determinada 

área específica, professor é também aquele que atua na instituição social, 
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política e cultural, que é a escola, participando (consciente ou 

inconscientemente, de maneira competente ou não) das lutas políticas que se 

travam nela e por ela, e das experiências sociais e culturais que se 

desenvolvem no contexto escolar – lutas e experiências que ensinam tanto 

quanto (ou mais do que?) as áreas específicas em que ensinam. [...] Muitas 

são as dimensões do profissional professor [...]; sua formação deve, pois, 

abranger todas essas dimensões. Formar o professor não é apenas qualificá-

lo em uma área específica, capacitá-lo teórica e metodologicamente para 

ensinar determinado conteúdo, mas é também formá-lo para enfrentar e 

construir a ação educativa escolar em sua totalidade (ANDRÉ 2001, pp. 92-

93). 

 

A citação de André (2001) nos remete a dois fatores importantes de reflexão. O 

primeiro é, professor não é missionário, já o foi no período Jesuítico. O segundo é que o 

professor precisa atingir dimensões específicas e coletivas de sua profissão, contemplando os 

diferentes paradigmas dessa formação, pois apesar das políticas de formação de professores 

encontrarem-se em vias de institucionalização, redefinição/ressignificação, para Perrenould 

(1998), a primeira providência a ser tomada é a de que a formação continuada deve estar a 

serviço do desenvolvimento das competências profissionais, recriando a partir dos valores 

novos sentidos e interesses dos sujeitos pela teoria e prática.  

Nesta direção, segue o entendimento prévio das professoras acerca da formação 

docente, e apesar de interpretar qualificação e capacitação com o mesmo sentindo, as mesmas 

constroem um discurso sobre formação, considerando a ‗capacitação‘ como uma 

epistemologia da prática que exige dos indivíduos ‗estudo‘, ‗aprendizagem‘, ‗conhecimento‘ e 

‗reflexão‘.  

Nessa categoria, é possível encontrar implicitamente o perfil de um professor 

preocupado com sua formação, ao mesmo tempo, consciente de que o essencial para o 

sucesso de sua trajetória formativa depende das reflexões e das aprendizagens adquiridas ao 

longo dessa trajetória. 

Ao situarmos o segundo campo, o fazemos a partir da profissionalização docente. A 

docência simultaneamente vai induzindo os seus professores a produzirem. O trabalho, diz 

respeito, segundo Nóvoa (1992), exatamente a produção de um corpo de saberes que exige do 

professor um aperfeiçoamento de técnicas e instrumentos necessários ao exercício do ensino 

como uma atividade, ou seja, como uma tarefa, tal qual é a profissão.  

 Entretanto, apreendemos que a situação formativa encontrada no primeiro campo gira 

em torno da concepção ‗trabalho‘, ou seja, as professoras precisam se aperfeiçoar, pois sua 

profissão exige a cada dia um profissional ‗comprometido‘ e ‗preparado‘ para se destacar 

diante das ‗oportunidades‘ que dimensionam seu espaço de atuação. 
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A profissionalidade se caracteriza como o processo de internalização dos saberes 

inerentes à prática dos professores. O desempenho de suas atividades dependem da aquisição 

do conhecimento e da formalização sistemática do conjunto de aprendizagens próprios de sua 

profissão. Ademais, corroboramos com Ramalho (2004), quando afirma que é essa 

formalização da ação e dos saberes que faz da docência uma profissão. Isso porque toda 

profissão necessariamente precisa ter processos formais para se constituir em prática, um 

trabalho. 

A profissionalização docente exige ainda dos seus atores a construção de uma 

identidade. Segundo Pimenta (2000), uma identidade profissional se edifica a partir das 

significações sociais da profissão, e é isso que configura o terceiro campo, a existência de 

uma identidade docente.  

A estrutura das palavras caminham para uma compreensão coerente da composição 

representativa da formação continuada que essas professoras exibem em suas concepções. 

Para elas, a formação continuada é uma atividade que concentra esforços, por isso necessita 

de docentes ‗dedicados‘, que possuam ‗interesse‘ pelo que se propôs a conquistar. Além 

disso, as colaboradoras apresentam uma identidade profissional pautada na ‗ética‘ e no 

‗amor‘. Todos esses elementos permitem que essas profissionais sejam reconhecidos através 

dos ‗valores‘ que suscitam e desempenham perante a sociedade. 

 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 

da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 

revisão das tradições. Mas, também, da reafirmação das Práticas consagradas 

culturalmente e que permanecem significativas.  Práticas que resistem a 

inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. 

Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas 

à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias (Pimenta (2000, 

p.19). 

 

A identidade profissional do docente precisa ser entendida do ponto de vista evolutivo 

e do seu desenvolvimento, pois é uma estrutura relacional estruturante que possibilita que os 

sujeitos interpretem suas próprias práticas e consigam provocar conflitos intelectuais, para 

que, na busca do equilíbrio, o aluno se desenvolva (FREITAS, 2005, p. 95).  

Embasados por essas aproximações categóricas das evocações, o quarto campo 

semântico foi intitulado de dimensões da prática docente. Esse campo nos impele a um 

posicionamento importante perante a práxis das colaboradoras. Para as mesmas, a formação 

continuada é uma forma de qualificação para a realização de um trabalho comprometido, que 

exige dos seus profissionais interesse, mas que necessita acima de tudo, de uma ‗prática‘ que 
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reúna ‗saberes‘, ‗inovação‘ e ‗interação‘, dentro de uma perspectiva que contemple uma 

‗educação‘ de fato e de direito.  

Comportando uma visão geral das cognições que presumem a construção desses 

campos semânticos, é pertinente salientar que o processo identitário do professorado 

encontra-se em transição. Encontramos nos campos semânticos, cognições que aproximam 

seu discurso ao contexto de um professor missionário, aquele que é vocacionado a 

desenvolver a docência como uma missão, que amorosamente contribui para o 

desenvolvimento dos educandos como um bem à sociedade. 

Por outro lado, encontramos o discurso do profissional que entende a docência como 

um trabalho, uma tarefa que necessita de compromisso e responsabilidade. Esse discurso 

afirma os pressupostos que embasam as reflexões defendidas por Ramalho (2004, p. 61): ―A 

profissionalização do professor define-se, em parte, por características objetivas. É também 

uma identidade, uma forma de representar a profissão, as suas responsabilidades, a sua 

formação contínua, a sua relação com outros profissionais‖. 

Esse processo de transição identitário do professor nos remete a uma atividade 

reflexiva sobre a formação continuada. Essa atividade reflexiva e, portanto, cognitiva faz 

parte da construção das representações sociais dos sujeitos, por isso, essa construção situa-se 

na simbiose entre o psicológico e o social. Nessa perspectiva, Moscovici (2012, p. 301) 

ressalta a ―importância de identificar os aspectos psicológicos da representação antes de lhe 

conferir a sua classificação de social‖. 

Por esse motivo, essa aproximação semântica inicial nos permite perceber como vão 

se constituindo as representações, as partilhas, os sentidos, para que possamos, a partir desses 

elementos, verificar se existem e quais são as representações sociais de um determinado grupo 

acerca de um dado objeto ou fenômeno. 

Essa primeira aproximação por campo semântico serve de base para compreendermos 

como as professoras constroem suas representações sociais sobre formação continuada. 

Entretanto, nos utilizamos de outros métodos para comprovar a existência de tais 

representações a partir dos dados que serão analisados e apresentados a seguir com base na 

hierarquização de itens, na entrevista semiestruturada e na observação, objetivando apresentar 

o núcleo central e os elementos periféricos da RS dos sujeitos sobre a formação continuada. 
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5.2 Os elementos do núcleo central da representação social de formação continuada 

 

 Considerando os dados obtidos a partir das técnicas e procedimentos utilizados nessa 

investigação, buscamos verificar a existência de uma representação social, considerando, 

especialmente, seu núcleo central. Essa verificação seguiu os parâmetros estabelecidos por 

Vergès (2001). A proposta do autor envolve uma técnica que combina a frequência das 

expressões com a ordem na qual estas foram evocadas. 

 Para a realização do primeiro critério, Vergès (2001) evidencia o caráter social das RS, 

considerando as expressões enunciadas pelos sujeitos. Na mesma direção, o segundo critério 

refere-se ao nível individual contemplando a ordem ou importância que os indivíduos 

atribuíram a cada palavra. 

 Para a construção do cálculo da ordem média de evocação, consideramos a ordem em 

que cada palavra evocada pelos sujeitos aparece, resultado de um processo de cognição mais 

elaborado em relação ao primeiro momento da TALP que se constitui apenas em externar as 

três palavras ou expressões que, prioritariamente, lhes vêm à mente ao ouvir o termo indutor. 

Posteriormente ao cálculo da ordem média, calcula-se a quantidade de vezes que cada palavra 

é citada. As palavras mais citadas e que aparecem nas primeiras ordens são aquelas que 

possivelmente constituirão o núcleo central da RS. 

 O primeiro passo para a realização do cálculo da frequência e ordem média foi a 

organização de um quadro com as evocações emitidas pelas professoras. O referido quadro 

obedeceu a frequência das cognições e as posições ordenadas pelos sujeitos da pesquisa, o que 

caracterizou a ordem média das vezes que foram pronunciadas. 

 

Quadro 03 – Distribuição das Evocações – Frequência e Ordem Média das Palavras 

Palavras Evocadas  1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar Total 

Conhecimento 7 5 6 18 

Aprendizagem 5 4 1 10 

Capacitação 2 2 5 9 

Mudança 0 3 1 4 

Estudos 1 3 0 4 

Educação 3 0 1 4 

Compromisso 2 0 1 3 

Interação 0 1 2 3 

Dedicação 0 2 1 3 

Trabalho 0 0 2 2 

Reflexão 0 0 1 1 
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Preparação 0 0 1 1 

Cooperação 0 1 0 1 

Experiência 0 1 0 1 

Prática  1 0 0 1 

Amor 1 0 0 1 

Valores 0 0 1 1 

Oportunidade 0 0 1 1 

Interesse 1 0 0 1 

 

Partindo desse princípio e obedecendo aos critérios de Vergès (2001), passaremos a 

apresentar a estrutura organizacional das informações que foram distribuídas para compor os 

elementos da RS sobre a formação continuada. Os referidos elementos seguem contemplando 

todas as evocações emitidas pelas colaboradoras, sendo essas distribuídas de acordo com a 

frequência e a ordem média.  

 

Figura 05 – Distribuição geral dos elementos da RS sobre a formação docente 

 

 

 Para uma melhor apreensão dos elementos que compõem a estrutura acima, 

detalharemos os critérios de organização dos grupos. Como já foi mencionado anteriormente, 

consideramos para encontrar o núcleo central da representação social da formação continuada, 
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os critérios expostos por Vergès (2001). Entretanto, observou-se que algumas palavras foram 

emitidas pelas professoras mais de uma vez, porém, não aparecem em uma posição de 

destaque. No quadrante superior esquerdo, com frequência maior ou igual a nove, encontram-

se os elementos que compõem o núcleo central da RS. 

 Para as professoras, inicialmente, a formação continuada está ligada a qualificação, 

uma vez que, qualificar-se para elas significa aperfeiçoar seus conhecimentos, seguir em 

busca de novos saberes, e para isso faz-se necessário entender-se como um aprendiz, um ser 

em formação. 

Nessa direção, para Charlot (2000), um ser inacabado, que deve se confrontar sempre 

com a necessidade de aprender. A aprendizagem deve ser compreendida como uma ação 

construtiva das situações concretas da formação permanente do professor, que suscita no 

educador o desejo de se capacitar, de pensar a sua prática a partir da realidade. 

 Logo, reafirmamos que para constituição desse núcleo central foi necessário o auxílio 

da técnica proposta por Vergès (2001), no entanto, queremos aqui destacar que para 

considerar essas cognições como elementos principais da RS da formação continuada, é 

necessário apreciar os postulados de Moscovici (2012), o qual evidencia que a representação é 

social, não porque os sujeitos são sociais, mas porque essas desempenham a função de 

organizadoras das condutas existentes na comunicação social.  

Do lado superior direito, encontramos o quadrante com frequência menor, igual a 

quatro. A esse grupo podemos denominar de intermediário um, pois os elementos que 

aparecem nesse grupo representam que a formação continuada exige do professor uma nova 

visão de educação, portanto, a concebem de acordo com a visão de Freire (2005) como prática 

de liberdade, como um ato problematizador, que desafia o educador/educando a superar as 

dicotomias da teoria/prática, elegendo para sua práxis dois grandes aspectos fundamentais da 

formação, compromisso e estudo.  

 O compromisso e o estudo fazem parte das características instituídas à formação 

profissional docente. São, entre outros aspectos, parte da identidade docente do ser professor 

no século XXI.  

As palavras encontradas no grupo intermediário dois, com frequência maior, igual a 

três reforçam os elementos do núcleo central da RS da formação continuada, uma vez que 

valoriza a formação permanente do profissional docente, revelando que as professoras 

percebem seu trabalho como uma profissão. Para Abric (1994), ambos os grupos 

intermediários exercem papel fundamental na consolidação dos elementos do sistema central, 
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pois ―desempenham um papel importante na concretização da significação da representação, 

[e] quanto mais distantes, eles ilustram, explicitam ou justificam essa significação‖ (ABRIC, 

1994, p 25). 

Por fim, no quadrante inferior direito temos o último grupo, os elementos do núcleo 

periférico, com frequência igual a um. Esse sistema também é importante para a RS porque, 

de acordo com Campos (2003), o mesmo oportuniza a leitura da realidade dos sujeitos, 

permitindo-nos identificar justificativas concomitantes aos elementos do sistema central da 

formação continuada. 

De modo geral, podemos apreender do esquema apresentado que as professoras 

significam a formação continuada como vetor de aquisição de conhecimento, aprendizagem e 

capacitação. Paralelo a isso, é desencadeado entre as mesmas um nível de reflexão acerca da 

sua prática, pois sua preparação, de acordo com Perrenoud (2001), não se faz por meio apenas 

da aquisição e domínio de conteúdo, mas, sobretudo nas apropriações de competências e 

habilidades necessárias ao ato de ensinar que se constroem mediante a experiência, no 

cotidiano da sala de aula, com as oportunidades que são conferidas as docentes, para que as 

mesmas cultivem na sociedade, respeito, reconhecimento e valorização acerca da profissão 

que exercem. 

Apesar de termos apresentado os elementos da RS fundamentado em critérios 

quantitativos, faz-se necessária também a constatação qualitativa dessas percepções, a partir 

das justificativas emitidas pelos próprios sujeitos, uma vez que essas descrições revelam de 

forma mais objetiva a real representação do objeto em estudo. 

A seguir, apresentamos o núcleo central da representação social das professoras em 

um formato que julgamos mais inteligível, no qual o núcleo central está geograficamente 

localizado no centro da figura. 
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Figura 06 – Núcleo Central, Intermediário e Periférico da RS sobre Formação Continuada 

 

 

O esboço de tal organização vislumbra que a representação social sobre a formação 

continuada, nessa conjuntura em que pesquisamos, está apresentada a partir de quatro 

círculos, o de cor azul representa o núcleo central, enquanto os demais indicam sistemas 

intermediários e periféricos. 
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Os elementos centrais nos permitem entender que esse objeto imageante, a formação 

continuada, é partilhada pelas professoras de EI com a mesma representação: uma proposta 

formativa diversificada que contempla conhecimento e aprendizagem, permitindo-lhes 

capacitar-se, construir e reconstruir um processo autônomo de intervenções e mudanças 

proporcionais ao cenário educativo do século XXI. Ao descrever essa representação social, 

tomamos por base reflexiva a definição de Moscovici (1969): 

 

Sistema de valores, de noção e de práticas tendo uma dupla tendência: antes 

de tudo, instaurar uma ordem que permite aos indivíduos a possibilidade de 

se orientar no meio ambiente social, material e de o dominar. Em seguida de 

assegurar a comunicação entre os membros de uma comunidade propondo-

lhes um código para as suas trocas e um código para nomear e classificar de 

maneira unívoca as partes do seu mundo, de sua história individual ou 

coletiva (MOSCOVICI, 1969, p. 11). 

 

A citação acima nos propõe caracterizar a RS como uma forma de conhecimento que 

se estrutura a partir das relações com os processos simbólicos e ideológicos presentes no meio 

social. As informações centrais e periféricas na figura supra, demarcam que o objeto de 

estudo em tela, a formação continuada, evoca uma imagem de profissionais preocupados com 

sua profissão. Ou seja, a representação social de formação continuada para as professoras da 

Educação Infantil de Angicos está calcada, construída em elementos da profissionalização 

docente, em um profissional que deve buscar conhecimento e novas aprendizagens. Em 

seguida, explicitamos as motivações para buscar esses conhecimentos. 

 

5.3 Delineando a representação social da formação continuada 

 

 A representação configura-se em uma atividade psíquica e social, uma vez que, 

segundo Nóbrega (2001, p. 61), se constitui a partir do ―processo de comunicação, as 

representações sociais se elaboram na antinomia interativa onde são simultaneamente geradas 

e adquiridas‖. Ainda sobre esse respeito escreve Moscovici (2012): 

 

[...] a representação social é um corpus organizado de conhecimento e uma 

das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam a realidade física 

e social inteligível, inserem-se em um grupo ou em uma relação cotidiana de 

trocas, liberam os poderes de sua imaginação (MOSCOVICI, 2012, pp. 27-

28). 
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É nesse sentido que a TRS se estabelece, de acordo com as informações e atitudes 

dos sujeitos, como podemos observar, o discurso constituído pelas docentes da EI sobre 

formação continuada é partilhado não mais como um mero processo de acúmulo de 

conhecimento, de acordo com Imbernón (2009, p. 34), ―a formação permanente ou 

capacitação começa a ser assumida como fundamental para alcançar o sucesso nas reformas 

educativas‖. Nessa direção, utilizamos as falas das próprias professoras, colhidas por meio da 

TALP, para ilustrar o significado que atribuem a formação continuada.  

 

Formação Continuada é: aprendizagem– é uma contribuição para a 

educação; conhecimento- é mundo novo; capacitação-renovar a prática 

pedagógica (Professora 02 [grifos nossos]). 

Formação Continuada é: Conhecimento- porque através do conhecimento 

podemos chegar longe; aprendizagem- a cada dia é um novo dia para 

aprendizagem; dedicação- porque tudo o que vamos fazer temos que ter 

dedicação (Professora 17). 

Formação Continuada é: Conhecimento- nos leva a vivenciar novos 

caminhos; aprendizagem constante no nosso dia a dia; interação com os 

outros nos torna cada vez mais capaz de realizarmos o nosso trabalho 

(Professora 01 [grifos nossos]). 

 

A fala das professoras nos remete a compreensão de que o processo de ensino e 

aprendizagem não pode mais possuir um caráter uniforme e transmissor predominantemente 

oriundo de uma teoria descontextualizada como bem afirma Imbernón (2009). Essa preleção 

aos poucos está se tornando familiar e a formação continuada tem, de certa forma, 

influenciado as representações destas professoras. Ou seja, estas estão ancorando e 

objetivando suas representações em elementos massivamente compartilhados pelos 

documentos oficiais e pelos cursos de formação dos quais têm participado. 

Para Moscovici (2012), a objetivação é o mecanismo pelo qual os sujeitos tornam um 

objeto abstrato em concreto, utilizando dentre outros elementos a ancoragem para tornar o 

artefato familiar.  

 

Objetivar é reabsorver um excesso de significações materializando-as e, 

desse modo, distanciar-se com relação às mesmas. É também transplantar 

para o nível da observação o que não fora senão inferência ou símbolo‖. A 

objetivação é como uma operação imageante e estruturante‖ (MOSCOVICI, 

2012, pp. 44-45). 

 

O que queremos com essa descrição é mostrar que dentre os desafios que a educação 

enfrenta nos dias atuais, um deles é conscientizar o professor da importância do seu fazer 

pedagógico. Quando esse pensamento é incorporado, uma outra imagem sobre educação passa 
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a ser partilhada, a educação é um campo de trabalho cujo oficio é ensinar e, para tanto, é 

necessário aperfeiçoamento, pois como toda profissão, os profissionais precisam se dedicar e 

se responsabilizar pelo seu trabalho. 

Sabe-se que incorporar esse novo entendimento acerca da formação permanente tem 

sido um dos pilares das políticas educacionais. Para Ibernon (2009), os grandes desafios em 

torno da formação não estão tão somente na quantidade de cursos que os programas oferecem 

como capacitação ou aperfeiçoamento, mas sobretudo, na reflexão que esses cursos podem 

promover entre esses professores, provocando-os, inquietando-os para atitudes auto 

formativas, pois não basta 

 

[...] aproximar a formação ao professorado e ao contexto sem gerar uma 

nova cultura formativa que produza novos processos na teoria e na prática da 

formação, introduzindo-nos em novas perspectivas e metodologias [...] 

(IMBERNÓN, 2009, p. 35). 

 

Ainda se retomarmos os dados do núcleo central apresentados nesse trabalho, 

podemos verificar que as professoras admitem a importância da profissionalização da 

docência, expressam uma representação da formação permanente pautada também nos 

subsídios da profissionalização do ensino. Essa compreensão é de suma importância para que 

as mudanças necessárias a promoção de uma educação de qualidade ultrapasse os discursos e 

alcancem o fazer docente. Entretanto, essa compreensão ocorre de forma paulatina, Ramalho 

(2004) explana que 

 

È necessário compreender o desenvolvimento profissional dos professores 

como um processo amplo, dinâmico, flexível completo, caracterizado por 

diferentes etapas pessoais e coletivas de construção da profissão 

(RAMALHO, 2004, p. 66). 

 

Nesse sentido, a docência em seu novo perfil profissional precisa de um 

entendimento pautado na multidimensionalidade, contemplando dentre outros aspectos a 

responsabilidade na construção de um processo contínuo de aprendizagens.  

Ainda nessa perspectiva, Perrenoud (2001, p. 26) afirma: ―o professor profissional é, 

antes de tudo, um profissional da articulação do processo ensino-aprendizagem em uma 

determinada situação, um profissional da interação das significações partilhadas‖. 

Essas significações partilhadas dizem respeito à forma como nos comportamos no 

mundo para dominá-lo fisicamente ou intelectualmente. Por isso, surge a necessidade de 
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criarmos representações sociais e estas representações nem sempre estão postas em um plano 

de consensos profissionalizante. 

Os elementos mais compartilhados da representação social das professoras estão 

presentes no núcleo central e estão cada vez mais coesos e difundidos no campo educacional. 

Porém, há elementos menos compartilhados, mas que nem por isso deixam de compor o 

quadro representacional das professoras. Tal fato ocorre porque o conhecimento do senso 

comum, que alimenta a construção das representações, possuem fontes variadas, o que gera 

discrepâncias no seio da representação. Entretanto, essas discrepâncias não ameaçam a 

essência da representação construída em dado tempo-espaço. Isso ocorre porque os 

professores do século XXI estão se apropriando de discursos, reformas e outros elementos que 

os impele a construir uma nova representação social sobre o campo docente e, 

consequentemente, sobre a sua própria formação permanente. O que queremos é enfatizar que 

a representação social se configura, como bem afirma Jodelet (2001), como um guia para a 

ação, e por esse motivo é fundamentalmente prescritiva, ou seja: 

 

[...] elas se impõem sobre nós como uma força irresistível. Essa força é uma 

combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo que nós 

comecemos a pensar, é de uma tradição que decreta o que ser pensado 

(MOSCOVICI, 2003, p. 36).  

  

O discurso Moscoviciano nos remete a uma reflexão plural sobre as Representações 

Sociais, isso se traduz porque em parte, as informações que compõe o nosso guia para a ação 

se ancora, segundo Domingos Sobrinho (2010, p. 32), em ―fenômenos complexos, compostos 

por elementos informativos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, 

imagens dentre outros‖. 

Entretanto, essa nova visão representacional da docência, como atividade profissional, 

ocasionou uma nova forma de pensar a formação contínua do professorado, e o ato de ensinar 

precisa ser visto e entendido sob os preceitos de uma recíproca interventiva das condições de 

um trabalho que exige dedicação e compromisso por parte dos seus executores, os 

profissionais professores.   

 

Formação Continuada é: Compromisso- pois é a base de tudo; dedicação- 

necessário para que tudo tenha sucesso; conhecimento- sem ele paramos 

no tempo (Professora 16 [grifos nossos]). 

Formação Continuada é: Educação- fundamental na vida do ser humano; 

cooperação- é bom ajudar uns aos outros; trabalho- é digno para o ser 

humano (professora 14 [grifos nossos]). 
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Essa triangulação da RS da formação continuada do professorado está interligada as 

exigências para essa nova postura do profissional docente. No discurso das professoras 

encontramos um conjunto de cognições que apontam para esse novo perfil do ensino como 

profissão. Essas novas práticas se traduzem de acordo com Perrenoud (2001), em 

competências profissionais, e tais competências precisam ser internalizadas para uma boa 

atuação.  

A docência é um trabalho, e por esse motivo, o compromisso é essencial para 

realização de uma práxis contínua de novos saberes e aprendizagem, pois como bem diz a 

Professora16, ―compromisso é a base de tudo‖. Se analisarmos esses novos reptos postos a 

formação continuada, corroboraremos com Thurler (2002, p. 89), quando afirma que ―as 

reformas atuais confrontam os professores com dois novos desafios de envergadura: reiventar 

sua escola enquanto local de trabalho e reiventar a si próprios enquanto pessoas e membros de 

uma profissão‖.  

Isso significa que os professores estão sendo convidados a viver em novos contextos e 

condições de trabalho, atendendo as necessidades intelectuais e emocionais. Encontramos 

essa nova perspectiva de entendimento do seu ofício quando essas expõem sobre a formação 

continuada. 

 

Formação Continuada é: conhecimento, pois, temos que estar sempre 

buscando-o para poder dar o melhor para os alunos; experiência, a sua 

troca nos faz crescer e aprender; o aprendizado, temos que estar sempre 

aberto ao aprender (Professora 12 [grifos nossos]). 

 
É preciso estar sempre se qualificando, procurando aprender novos 

métodos, se reciclando, porque só assim teremos condições de ter uma 

prática docente coerente (Professora 04 [grifos nossos]). 

 
Não basta somente o conhecimento, mas está preparada para as 

mudanças que possam ocorrer no dia-a-dia (Professora 10 [grifos 

nossos]). 

  

Os grifos destacando fragmentos da preleção das professoras acerca dos novos 

paradigmas que permeiam o seu desenvolvimento profissional nos revelam que, segundo 

Thurler (2002), não será apenas necessário reiventar as práticas pedagógicas, mas, sobretudo, 

suas relações profissionais, incluindo, dentre outros aspectos, a organização do trabalho no 

interior das instituições educativas. 
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Percebemos que a RS que se forma diante do objeto de estudo, formação continuada, 

remete a uma estruturação do novo perfil profissional que esses professores estão 

compartilhando. A imagem construída em volta dessas transformações no campo da formação 

nos leva a refletir sobre o papel do professor no século XXI. O docente desse novo contexto 

social não pode ser visto como: 

 

Indivíduos em formação, nem como executores, mas como atores plenos de 

um sistema que eles devem contribuir para transformar, no qual devem 

engajar-se ativamente, mobilizando o máximo de competências a curto ou 

médio prazo (THURLER, 2002, p. 90). 

  

Tal assertiva nos leva a pensar na possibilidade de uma nova reestruturação ética, 

intelectiva e profissional dos docentes. Para Imbernón (2009), o objetivo dessa reestruturação 

deveria ser a oportunidade de proporcionar ao professorado ser protagonista ativo do seu 

próprio processo formativo em seu contexto trabalhista.  

 Ainda sobre os grifos presentes nas falas das professoras, podemos intuir que existe 

um posicionamento crítico no que concerne a perspectiva formativa educacional. Quando a 

professora 10 diz: ―não basta somente o conhecimento, mas estar preparada para as 

mudanças que possam ocorrer no dia-a-dia”, a mesma está demonstrando que o seu 

trabalho necessita, segundo Imbernón (2009), de uma militância pedagógica para desenvolver 

uma nova cultura profissional alternativa, que suscite uma prática educativa formativa e 

social, considerando a função libertadora da aprendizagem. 

 

Formação Continuada é: mostrar e valorizar a educação as nossas 

crianças, preparar nossas crianças para a vidas e o futuro, para que 

nossas crianças conheçam novos conhecimentos no futuros (Professora 

09 [grifos nossos]). 

  

A fala dessa professora nos desperta para o entrosamento de um novo espectro sobre a 

formação continuada, pois ela busca, transversalmente, a partir da formação, estudar para 

propor mudanças em sua prática, isso acontece porque ela enxerga que o ensino, de um modo 

geral, abrange outros sentidos que exigem habilidades e competências para entender que o 

ambiente educacional não se detém apenas a iniciativas descontextualizadas, mas é, acima de 

tudo, um eixo dos processos reflexivos de uma aprendizagem significativa. 

 

É através dos estudos que adquirimos conhecimentos, e através do 

conhecimento mudamos nossa prática, é através da troca de 
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conhecimento que e experiências que amadurecemos em nossa profissão 
(Professora 03 [grifos nossos]). 

 

 Uma formação continuada, ou permanente não pode e nem deve se esgotar na 

―formação técnica, disciplinar e racionalista, mas, sim alcançar o terreno prático e as 

concepções pelas quais se estabelece a ação docente‖ (Imbernón, 2009, p.47). O que o autor 

quer dizer é que a formação permanente deve apoiar-se em cenários concretos 

potencializando reflexões constantes e autoavaliação dos pressupostos ideológicos e 

atitudinais presentes em sua práxis.  

 O discurso da professora é marcado por uma proposta crítica, que se consolidou a 

partir de um dos processos da representação social, a ancoragem. No início das análises 

conferidas ao núcleo central da RS sobre a formação continuada, expomos que a RS do 

professorado necessitava ser objetivada.  

Ao analisar as falas das professoras, percebemos, junto aos escritos de Jodelet (2001), 

que a RS encontra-se ancorada, ou seja, houve o enraizamento do sistema do pensamento das 

docentes acerca da formação continuada, meio pelo qual se incorpora a ampliação pessoal, 

profissional e institucional dos docentes, permitindo-lhes uma análise do trabalho realizado.  

Assim, com base nessa conjuntura de depoimentos, percebemos que as professoras 

estão conscientes de que a formação continuada lhes proporciona conhecimento e 

aprendizagem, que lhes capacita a lidar com os processos educativos, posto que as atividades 

desenvolvidas nas instituições escolares necessitam de preparação.  

Assim, percebemos que a formação continuada está contribuindo para a construção de 

uma nova identidade docente, baseada em princípios profissionais de qualificação e 

conhecimento. 

No item seguinte, demonstramos por meio de outros instrumentos e métodos a 

representação social das professoras da Educação Infantil de Angicos sobre formação 

contínua.  

 

5.4 Representação social, um guia para a ação–análise de conteúdo 

  

Os dados coletados a partir da TALP necessitam, além das descrições analíticas 

multidimensionais, das dimensões interpretativas da análise do conteúdo referente à preleção 

das participantes. Entretanto, nosso trabalho, além de descrever e buscar entender as inter-
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relações existentes no campo representacional sobre a formação continuada, intenta também 

compreender as motivações subjacentes a essas inter-relações. 

 Dessa forma, usamos como amparo teórico-metodológico a análise de conteúdo, 

método de tratamento de dados desenvolvido por Bardin (2009). Esse método auxiliou na 

análise das justificativas e das entrevistas realizadas com as participantes da pesquisa. 

 Para a autora, a análise de conteúdo se configura pela prática e tem como principal 

tarefa o jogo entre as hipóteses, entre a/as técnicas e a interpretação. Priorizamos, em nossas 

apreciações, a seguinte definição sobre análise de conteúdo: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos as condições de produção) recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2009, p. 47). 

 

 O que podemos inferir diante do exposto é que a análise de conteúdo é uma proposta 

embasada pelo diagnóstico realizado a partir das emissões dos sujeitos, ou seja, ―esta se 

constitui o material, o ponto de partida e o indicador sem o qual a análise não seria possível‖ 

(BARDIN, 2009, p. 134). 

As reflexões subsidiadas pelas apreciações multidimensionais permitem-nos a 

identificação do contexto a partir do qual as professoras constroem suas representações. 

Todavia, os sentidos atribuídos à formação continuada são corroborados mediante as análises 

das cognições elaboradas durante as entrevistas concedidas pelas colaboradoras. 

 Ao justificar suas preleções, os sujeitos conseguem ampliar a compreensão externada 

ao objeto pesquisado, suas imprecisões, percepções, atitudes, valores, crenças, entre outros, 

são expressados, revelando os posicionamentos gerados a partir do contexto social no qual 

estão inseridos.  

Portanto, realizamos a análise de conteúdo nas falas colhidas através da entrevista 

semiestruturada, que contou com a participação de 09 das 25 integrantes da nossa pesquisa. 

 A entrevista permitiu-nos refletir sobre o embasamento teórico, anseios e angústias 

presentes em um nível de ensino, que historicamente era entendido como uma extensão do lar, 

um depósito de crianças, e seus profissionais, meros cuidadores. Nossa finalidade era entender 

o que motivava essas professoras a participarem de uma formação permanente, já que essas 

representaram, a partir do que foi verificado nas análises multidimensionais do núcleo central, 

que essa atividade é uma extensão do seu trabalho, que lhes permite adquirir conhecimento e 
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aprendizagem para se capacitar, revigorar e inovar sua práxis pedagógica. No entanto, muitas 

delas, não estavam satisfeitas em atuar no referido nível. 

 A abordagem plurimetodológica permite corroborar ou rechaçar o que foi descoberto 

sobre o objeto de estudo. Nessa direção, buscamos perceber elementos relacionados às 

condições de trabalho, perspectivas emergentes nesse novo paradigma de profissionalização 

do professorado, articulando os depoimentos e os fatores que conciliam suas características. 

Esse percurso permitiu dialogar sobre as estruturas que Bardin (2009) elenca em seus escritos, 

estruturas semânticas ou linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas.     

 A Análise de Conteúdo oferece diversas possibilidades de análise, dentre os possíveis 

caminhos metodológicos elegemos a análise categorial para auxiliar na interpretação das 

cognições externadas pelos participantes na entrevista semiestruturada. Esse tipo de análise 

funciona, de acordo com Bardin (2009, p. 153), por ―operações de desmembramento do texto 

em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos‖. Destacamos, nas 

possibilidades de categorização, a investigação por temáticas. Esse método se mostra muito 

eficaz para interpretação dos discursos emitidos pelos participantes.  

 Vale salientar, que a categorização foi a técnica que mais se aproximou da nossa 

pesquisa, uma vez que, a mesma pode ser aplicada, segundo Bardin (2009), à interpretações 

de discursos, atitudes, representações, motivações, entre outros. Ademais, quando tratamos de 

temáticas, adotamos em nosso trabalho a concepção da autora de que temas não são apenas 

codificações extensivas encontradas determinantemente em frases e/ou parágrafos, isto é, 

temas são afirmações, percepções que se interligam formando, correlatando e expressando 

sentidos. 

 Considerando os critérios desenvolvidos por Bardin (2009) sobre análise temática, 

procuramos diante das entrevistas elencar os temas que suscitaram as motivações das 

professoras para buscar a formação continuada. Para uma melhor apreensão dos princípios 

norteadores da categorização, faz-se necessário uma explanação de suas principais regras: 

 

Exclusão mútua: [...] Em certos casos, pode pôr-se em causa esta regra, 

com a condição de se adaptar o código de maneira a que não existam 

ambiguidades no momento dos cálculos (multicodificação). 

Homogeneidade: O princípio de exclusão mútua depende da 

homogeneidade das categorias. Um único princípio de classificação deve 

governar a sua organização [...].Pertinência: [...] Na pertinência ( pertinens: 

que diz respeito a, relativo a .) há uma ideia de adequação óptima. O sistema 

de categorias deve reflectir as intenções da investigação, as questões do 

analista e/ou corresponder às características das mensagens. A objectividade: 

e a fidelidade: [...] O organizador da análise deve definir claramente as 
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variáveis que trata, assim como deve precisar os índices que determinam a 

entrada de um elemento numa categoria. Produtividade: [...] Um conjunto 

de categorias é produtivo se fornece resultados férteis: férteis em índices de 

inferências, em hipóteses novas e em dados exactos. (BARDIN, 2009, 

p.120). 

 

Considerando esse conjunto de princípios, foi possível diagnosticar em nossas 

entrevistas semiestruturadas a existência dos temas abaixo: 

1- Referencial Nacional para Educação Infantil; 

2- O lúdico na EI; 

3- Avaliação Contínua; 

4- Educação de Crianças; 

5- Motivações Docentes; 

6- Educação, Compromisso de todos; 

7- Valorização e reconhecimento profissional. 

Ao descrevermos os temas, identificamos três categorias para apreciação. 

Inicialmente, elegemos Os Princípios Norteadores da Educação Infantil, que contempla os 

temas 1, 2 e 3, ou seja, consiste em dialogar sobre o RCNEI, as metodologias utilizadas para 

esse nível educacional, bem como os ciclos Avaliativos na Educação Infantil. 

Em seguida, a categoria Conhecimento, Trabalho e Prática Pedagógica, que abarca as 

motivações da formação permanente, discorrendo sobre os temas 5 e 7, ou seja, os móbeis que 

impulsionam as docentes na busca pelo aperfeiçoamento da sua prática pedagógica, bem 

como, sua valorização, reconhecimento profissional.  

Por fim, trataremos sobre Dificuldades e desafios na EI. Essa categoria abrange o tema 

4 e o tema 6, pois trata sobretudo dos problemas vivenciados pelas professoras no cotidiano 

do seu fazer docente. 

 

Categoria 01- Os princípios norteadores da Educação Infantil 

 

 Para entender as motivações que impulsionam as professoras a agirem sob a 

perspectiva da docência como trabalho, faz-se necessário entender como essas concebem essa 

etapa educacional. Por esse motivo, a categoria 01 apresenta a estrutura organizacional do 

pensamento das colaboradoras acerca do entendimento sobre nível educativo ao qual estão 

inseridas. 
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Os cursos de formação docente para professores de EI, historicamente, ofereciam 

pouco aprofundamento teórico, cumprindo apenas o que estava posto na legislação. Para 

Azevedo (2013, p. 76), a formação do professor de EI foi sempre muito precária ou 

inexistente. 

 O que a autora advoga é que, por vários anos, adimitiu-se nas creches pessoas sem 

formação adequada para cuidar das crianças. Mais tarde, com a LDB (9.394/1996), a 

exigência para os docentes de EI abrange também as mesmas regras postuladas para os 

professores do Ensino Fundamental I. Essa nova reformulação possibilitou a formação desses 

profissionais em universidades, mas também em cursos aligeirados, que têm sido 

questionados em termos de qualidade pelos estudiosos da área. 

 Para Azevedo (2013), a inconstância da formação de professoresnos revela a 

necessidade do conhecimento relativo à infância e até mesmo ao desenvolvimeto de sua 

práxis, pois, em sua maioria, os professores ficam a mercê de propostas prontas e que não 

condizem com a realidade dos alunos. Após muitas reformulações, diretrizes e decretos é que 

o caráter assistencialista da EI foi repensado e, consequentemente, transformado, surgindo a 

percepção de que não basta apenas cuidar, é preciso brincar e educar.  

 Entretanto, não era apenas o caráter assistencialista da EI que estava em jogo, mas o 

perfil desses professores também, pois era necessário reconhecê-los como profissionais da 

educação. Muitos esforços foram empreendidos em busca desse reconhecimento profissional 

e o principal ponto de discussão estava pautado no reconhecimento desse nível como primeira 

etapa da educação básica. Esse reconhecimento aconteceu através da LDB (9.394/1996), e 

possibilitou que os professores de EI fossem entendidos como profissionais.  

 Esses avanços incindiram de forma direta nas RS, uma vez que tanto a literatura, como 

o aparato legal voltado a EI combatiam de forma contundente o caráter assistencialista desse 

nível de ensino, reforçando a busca pelo reconhecimento de seus professores como 

profissionais e, portanto, partícipes dos ônus e bônus que a profissionalização  traria. 

Considerando que esse processo vem ocorrendo nos últimos anos, as representações sociais 

das professoras pesquisadas vêm sofrendo modificações. Assim, o conteúdo representacional 

pode variar, revelando elementos novos e antigos que estão mais arraigados no imaginário do 

grupo em tela. Nesse sentido, Moscovici (2012) afirma que: 

 

[...] essas formas de conhecimento que são as representações, [...] são pelo 

menos, no que se refere ao homem, primárias. Os conceitos e as percepções 

são elaborações e utilizações secundárias umas a partir do sujeito e outras a 

partir do objeto. (MOSCOVICI, 2012, p. 64). 
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Com esse postulado pretendemos demonstrar que as mudanças na educação, ao longo 

desses anos, influenciaram e serviram de base para construir determinadas percepções e para 

atender determinados contextos históricos aos quais se vinculam o ensino. Esse entendimento 

nos leva acompreender que a representação social sofre interferência constante e, conhecendo 

os sujeitos em seu contexto sócio-cultural, obtemos subisídeos para entender a estrutura 

organizacional de suas representações.  

Nesse contexto, encontramos as docentes da Educação Infantil mais cosncientes do 

que deve ser seu papel nesse nível de ensino, bem como, acerca de sua contribuição no 

desenvolvimento das crianças. Esse avanço se deu por meio das conquistas documentais e da 

ressignificação que os novos paradigmas têm propiciado no campo educacional. Quando 

questionamos nossas colaboradoras sobre o sentido de realização profissional nesse nível 

educativo, estas mencionaram:  

 

[...] gosto bastante de lecionar no ensino infantil pois é gratificante 

trabalhar com crianças nessa fase da vida escolar ( professora 05[grifos 

nossos]).). 

Sim gosto muito de ensinar a essa faixa etária, ou seja, a esse nível infantil, 

é o nível onde inicia a vida estudantil das crianças mostrando assim, um 

mundo novo, um novo universo (Professora 04 [grifos nossos]). 

  

Encontramos nos discursos das professoras palavras que reafirmam o sentido da 

docência como profissão. Observamos que, pelo menos no discurso, ao invés de 

assistencialismo as referências são ao ensino.  

É possível traduzir essas novas percepções contruídas pelos sujeitos com a efetivação 

dos metassitemas, nesse trabalho já explicado, o que configura entender a relação estabelecida 

entre os sujeitos e o objeto representado. Os processos de objetivação e ancoragem servem 

como condições de corporificação do pensamento, tornar familiar o que anteriormente era 

estranho. 

Esses novos elementos que passam a compor a RS de Educação Infantil foram 

amplamente divulgados nas ultimas décadas,tanto pelos documentos oficiais, como pelos 

cursos de formação recentes e, ainda, pela literatura da área.  

Um dos documentos que queremos destacar é o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil – RCNEI. Quando solicitamos que as colaboradoras da pesquisa nos 
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externassem os respaldos teóricos que fundamentam as escolhas das atividades a serem 

realizadas com as crianças algumas responderam:  

 

Os referencias curriculares para educação infantil; os planos anuais e 

bimestrais de aula (professora 01[grifos nossos]). 

Referencial curricular nacional para a educação infantil (professora 

05[grifos nossos]). 

Os importantes parâmetros (professora 06[grifos nossos]). 

 

Ao evidenciarmos essas falas, podemos concluir que o RCNEI é um dos principais 

documentos que embasam os planejamentos das professoras desse nível. Contudo, 

corroboramos com Cerisara (1999), quando se afirma que esse parâmetro traz consigo uma 

linguagem escolarizada da EI. Observe: 

 

A concepção de criança que, segundo a maior parte dos pareceristas, 

predomina no RCNEI é uma concepção abstrata e reducionista vista 

unicamente como aluno, pois apesar de ter uma concepção de construção 

histórico-social, o documento não o toma como princípio educativo uma vez 

que, privilegia o ―sujeito escolar‖ do que o ―sujeito criança‖ (CERISARA, 

1999, p. 45). 

 

 Ao ressaltar essa citação, o fazemos na perspectiva de mostrar que o próprio RCNEI 

apresenta uma visão conteudista, pautada na alfabetização das crianças em detrimento do 

desenvolvimento da criança como infante. Essa visão também se faz presente no cotidiano das 

salas de aula. Por isso, parte das professoras ampliam suas fontes de pesquisas para sites, 

revistas e outros livros ou documentos, para além do RCNEI. Muitas aderem a esse plano 

mais prático de pesquisas para fundamentarem seus embasamentos: 

 

Realizo leituras diversificadas: revistas escolares, sites bibliográficos que 

trata dessa modalidade e como não poderia faltar os referências para 

Educação Infantil(professora 02 [grifos nossos]). 

Projetos, livros, internet dentre outros (professora 03[grifos nossos]). 

  

Percebemos com essas falas que as professoras têm se tornado mais autônomas, 

buscando diversas fontes de estudos e pesquisas, indo além da mera reprodução do que trazem 

os documentos legais.Nessa perspectiva, tornam-se capazes de elaborar propostas para esse 

nível, com a convicção das premissas que entendem a criança como um ser em construção, 

que é sujeito produto e produtor de história e como tal tem suas particularidades e 

singularidades. 
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 Isso também significa que pensar a EI a partir dos documentos, livros, sites, revistas e 

outros mais, exige responsabilidade e maturidade, pois é necessário que a pesquisa sobre 

crianças contemple as necessidade ligadas à tríade: cuidar, brincar e educar. É preciso 

entender que as metodologias e a avaliação para esse nível devem estar interligadas aos 

conhecimentos prévios e as histórias de vida dos educandos. 

 Considerando essa perspectiva, os Referenciais para a Formação de professores de 

1999 estabelecem, dentre outros preceitos, que os profissionais professores atuem nesse nível 

contemplando, dentre outros,―O desenvolvimento de competências pelos professores exige 

metodologias pautadas na articulação teoria-prática, na resolução de situações problemas e na 

reflexão sobre a atuação do professor‖ (BRASIL, 1999, p. 53). 

 Quando questionadas sobre suas formas metodológicas e avaliativas, nossas 

colaboradoras revelaram que: 

 

Na sala de aula são utilizadas atividades coletivas de pintura e para eles 

rasgarem papael desenvolvendo a coordenação motora, livro para contação 

de hsitória, entre outros, e a avaliação é feita diariamente a partir das 

atividade (professora 09). 

Contação de histórias, musicas e dramatizações. Os alunos aprendem 

sem perceber que é uma aula, com conteúdos propostos. A avaliação e 

feita através da observação das respostas orais e comportamentos dos 

educandos (professora 01 [grifos nossos]). 

Utilizo nas minhas aulas metodologias expositivas, explicativas e também a 

lúdica. E a avaliação é de forma continua (professora 07). 

 

 Nesses relatos, observamos que de uma forma discreta e até mesmo tímida as 

professoras descrevem os métodos que utilizam com alunos em sala de aula. Na educação 

infantil, o lúdico é essencial para o desenvolvimento das crianças. De acordo com Simonnetti 

e Coelho (2000, p. 23), ―através dos jogos e brincadeiras, a criança experimenta situações 

diferentes, relacionadas com o outro, aprende a dominar regras, confrontar-se com emoções e 

medos‖. 

Ainda segundo Simonnetti e Coelho (2000), a música é fundamental para desenvolver 

o equilíbrio, além de permitir que a criança desenvolva a capacidade de ouvir e interpretar. 

Para Angotti (2003), o trabalho docente deve abrir caminhos para possibilitar as crianças as 

diversas formas de organização do pensamento e de suas expressões. Por isso, destaca: 

 

As técnicas de expressão indicadas, sugeridas pela proposta de Freinet 

encontram-se nas atividades artisticas. As variações destas, tais como o 

desenho, o canto, a poesia, a música , dramtização pintura, entre outras, sob 
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a orientação da professora permitem a expressão da criança dentro do 

período de desenvolvimento em que se encontra (ANGOTTI, 2003, p. 60). 

 

Essas técnicas são importantes, pois ofertam a criança diferentes formas de expressão, 

levando-as a construir sua autonomia. Contudo, nesse processo, a avaliação é de suma 

importância, pois sua função é subsidiar o professor para perceber o desempenho dos alunos. 

Por esse motivo, Angotti (2003) escreve que uma avaliação na visão Freinetiana não se 

 

[...] reduz a uma avaliação de aquisição de conhecimento; vai além 

envolvendo o processo de análise continua do crescimento, da forma e o 

produto das realizações, do desenvolvimento pessoal e em prol da 

cooperação mútua, constituindo análise da criança envolvida na educação 

institucionalizada (ANGOTTI, 2003, p. 65). 

 

 Nesse sentido, se faz necessário compreender como essas professoras entendem seu 

contexto de trabalho e como a partir dos novos referentes que construíram para si e para a 

classe ao longo dos anos mobilizam esforços, no sentido de referenciar esses novos 

elementos, agregando-os a representação da docência, propiciado, entre outros, pela formação 

permanente. 

 Ao interpretar essas falas, percebemos que novos elementos foram sendo agregados a 

representação e esta está pautada em elementos que em muito se distanciam da visão 

assistencialista que configurava esse nível de ensino. Portanto, percebe-se uma ruptura e uma 

reconstrução de significados sobre o que é ser professor da educação infantil.  

Este é um avanço significativo alcançado pela EI. Entretanto, ainda há muito o que 

avançar, pois a própria legislação sobre esse nível de ensino precisa ser revista, dando clareza 

sobre objetivos biopsicológicos e sociais a serem alcançados na EI.  

O que foi exposto nessa categoria serve como subsídio de entendimento para 

compreender o que impulsiona os saberes e as motivações dessas docentes acerca da 

formação permanente. Percebeu-se que as colaboradoras dessa pesquisa entendem a EI como 

uma das etapas educacionais mais importantes para as crianças, e que essas apresentam em 

seus discursos uma consciência do seu compromisso para com essa modalidade, e que para 

isso tomam como referência o RCNEI, criado para orientar as práticas dos professores.  

Assim, o referido documento transformou-se também em elemento de análise, uma 

vez que apresenta uma linguagem escolarizada da EI, levando os profissionais desse nível a 

repetir as práticas dos ciclos alfabéticos com as crianças, reproduzindo dentre outras coisas, a 
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visão de que na EI as crianças devem ser alfabetizadas, quando o foco deve ser o 

desenvolvimento mais holístico da criança.  

 

Categoria 02 - Conhecimento, Trabalho e Prática Pedagógica: as motivações contínuas 

da formação permanente 

 

 A categoria 02 reflete sobre as motivações e valorização profissional das 

colaboradoras acerca da sua formação continuada. Pautada nos construtos de Bardin (2009), 

essa categoria se instala nesse trabalho com o objetivo de reafirmar a RS da formação 

permanente, já diagnosticada por meio da TALP, em consonância com os critérios de Vergès 

(2001) para a constatação dos elementos que compõem o núcleo central do nosso objeto de 

estudo. 

 A referida categoria é constituída pelos temas 5 e 7, que discutem sobre as relações 

motivacionais que os sujeitos dessa pesquisa estabelecem com a formação permanente, 

considerando ainda como ponto de análise o reconhecimento e a valorização profissional 

dessas docentes. 

 Partindo desse princípio, percebemos que o núcleo central da representação social das 

docentes da EI de Angicos, pautado no conhecimento, aprendizagem e capacitação, segue 

reafirmado na análise de conteúdo como principal elemento da motivação docente sobre o 

contexto formativo. Ao serem indagadas sobre seu processo formativo, as professoras 

externaram que os elementos basilares de suas motivações se pautavam em:  

 

Melhorar meu trabalho tornando-o mais interessante e eficaz para a 

formação das crianças (Professora 01, [grifos nossos]). 

O que motiva a formação continuada é a busca e o aprimoramento de 

novos conhecimentos para o trabalho com as crianças na sala (Professora 

09, [grifos nossos]). 

Para que eu possa cada vez mais fazer um bom trabalho (Professora 08). 

  

Se pararmos para observar o discurso das professoras, vislumbramos uma preocupação 

das mesmas em relação à sua atividade docente como uma trabalho, o que reafirma as nossas 

discussões anteriores acerca dos elementos que compuseram o núcleo central, intermediários 

e periféricos desse trabalho. Assim, observamos a presença de cognições que atentam para o 

entendimento do ensino como um trabalho e, por isso, a formação permanente adquire uma 

nova objetividade, a de contemplar novas habilidades e competências no contexto sistêmico 

das novas aprendizagens e conhecimentos a serem destacados pelos cursos de capacitação. 
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A aprendizagem acontece quando há mudança de conhecimento, 

habilidades, condutas, experiências no processo de aperfeiçoamento das suas 

competências profissionais, para serem integradas como elementos na 

configuração e reestruturação das identidades e do desenvolvimento 

profissional, face às novas necessidades, aos motivos e perspectivas 

(RAMALHO; NUÑEZ, 2014, p.25). 

 

 A formação continuada está adjuntamente conectada ao desenvolvimento profissional 

e permite aos sujeitos que fazem parte dessa nova partilha representacional, não só instruções 

e aprendizagens, mas inclui, dentre outros elementos, os aspectos da conduta, crenças, 

valores, motivações, interesses dentre outros.  

Para Moscovici (2012), as representações sociais se configuram como esse conjunto 

de ideias, informações, atitudes e imagens que contribuem para a formação da conduta dos 

grupos e de seus indivíduos em relação à sociedade, através das contribuições que os meios de 

comunicação também lhes oferecem, ou seja, é por meio da RS que o professorado está 

constituindo sua nova forma de pensar a docência. 

À medida que essas professoras esboçam as motivações que lhes impulsionam a 

refletir sobre a docência, e mais especificamente sobre sua formação permanente, estão 

delineando a necessidade de entender o que caracteriza determinados móbeis. Sobre esse 

conceito de móbeis, Charlot (2000) parte do princípio que a mobilização diferencia-se de 

motivação no seguinte aspecto, mobilizar-se implica dizer o que vem ("de dentro"), enquanto 

a motivação é uma pré atitude que vem de fora, o sujeito é motivado por alguém ou algo. 

É bem verdade que ao finalizar determinadas análises, chega-se à conclusão de que 

esses termos convergem, quando, de acordo com o autor, os mesmos se apropriam e se 

situam, unindo-se numa única relação: "Poder-se-ia dizer que eu me mobilizo para alcançar 

um objetivo que me motiva e que sou motivado por algo que pode mobilizar-me" 

(CHARLOT, 2000, p.55). 

 

Eu busco a formação continuada para a melhoria da minha prática 

pedagógica (Professora 02, [grifos nossos]) 

[...] diante dessas formações se abre leques de oportunidades para melhoria 

de minha prática (Professora 07, [grifos nossos]). 

[...] porque amplia meus conhecimentos em prol da minha prática 

(Professora 06, [grifos nossos]). 

Incentiva a melhorar nossa prática como educadora para o processo de 

ensino aprendizagem (Professora 05, [grifos nossos]). 
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Encontramos, nas falas acima, resquícios do que vem a ser entendido como recurso de 

motivação e móbil, o que caracteriza a razão de agir das professoras em função da formação 

permanente. Para Charlot (2000), mobilizar é também uma atividade que faz o sujeito realizá-

la a partir de seus desejos, suas razões.  

 

Mobilizar-se, porém, é também engajar-se em uma atividade originada por 

móbiles, porque existem ‗boas razões  para fazê-lo‘. Interessarão, então, os 

móbiles da mobilização, o que produz a movimentação, a entrada em 

atividade (CHARLOT, 2000, p.55). 

 

 Desse modo, compreendemos que os depoimentos dessas professoras concentram-se 

em um marco que orienta a conduta dessa nova definição representativa da formação 

permanente, a busca pela realização de uma boa prática. A prática que na perspectiva 

Freiriana é entendida como problematizadora, que não distingue educador/educando, ambos 

são aprendizes no processo formativo. ―A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para 

B ou de A sobre, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e 

desafio a uns e a outro, originando visões ou ponto de vista sobre ele‖ (FREIRE, 2005, p. 97). 

Para o autor, a educação se dá por meio de um processo recíproco, no qual ambas as 

partes encontram-se em constante aprendizagem. Contudo, isso significa que podemos refletir 

a formação continuada como um guia para ação, pois no momento em que o professor define 

o seu perfil profissional, o mesmo está pensando também na sistematização da sua prática 

pedagógica. 

Abric (2001) descreve que as representações sociais desempenham diversas funções, 

uma delas é a formação de conduta do sujeito. Essa formação de conduta diz respeito à 

relação que o indivíduo precisa manter com o saber. O perfil profissional das docentes, nesse 

contexto analítico, se pauta em elementos que estão constituindo as novas concepções acerca 

da docência. 

Encontramos, dentre os novos paradigmas que regulam a formação docente, a ideia de 

que o professor deve se perceber como um ser em construção, um ser inacabado e, como tal, 

encontra-se em processo de profissionalização. Dialogar sobre o processo de 

profissionalização da docência, ou seja, do professor como profissional, implica, dentre outras 

coisas, entender que essa ação deve ser pensada, segundo Ramalho (2004), através de uma 

trilogia que contempla: reflexão, crítica e pesquisa. 
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Assumir a reflexão, a crítica, a pesquisa como atitudes que possibilitam ao 

professor participar na construção de sua profissão e no desenvolvimento da 

inovação educativa, norteia a formação de um profissional não só para 

compreender e explicar os processos educativos dos quais participa, como 

também para contribuir na transformação da realidade educacional no 

âmbito de seus projetos pessoais e coletivos. (RAMALHO e NUÑEZ, 2004, 

p. 23). 

 

Com isso, queremos evidenciar que a formação docente permanente está despertando 

entre os professores do século XXI a possibilidade de construção de uma RS de suas 

atividades como profissão. De certa forma, são esses depoimentos interligados às cognições 

presentes no núcleo central intermediário e periférico que nos permitem evidenciar que essa 

classe profissional, apesar de se reportar a algumas estruturas estruturantes que regulamentam 

suas atitudes nos moldes tradicionais, permitem também uma mediação do interno com o 

externo, constituindo assim novos habitus. Tomamos aqui a noção de habitus, pautada em 

Bourdieu (1977), que o define como:  

 

[...] Sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 

funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera e 

estrutura as práticas e as representações que podem ser objetivamente 

‗regulamentadas‘ e ‗reguladas‘, sem que por isso sejam os produtos da 

obediência de regras, objetivamente adaptados a um fim, sem que se tenha a 

necessidade de projeção consciente deste fim ou o domínio de operações 

para atingi-lo, mas sendo ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem 

serem o produto da ação organizadora de um maestro (BOURDIEU, 1977, 

p.72). 

 

O que o autor busca explicitar nessa afirmação, é que o habitus precisa ser 

compreendido como processo de mediação entre o que está interiorizado pelos indivíduos 

com o que apreendem no meio exterior. Entretanto, para que esse conjunto de esquemas 

sejam ativados e sirvam como estruturas estruturadas e estruturantes, os sujeitos precisam, por 

exemplo, fazer uso de dois dos três processos epistêmicos propostos pela teoria da relação 

com o saber.  

O primeiro, segundo Charlot (2000), é o de objetivação-denominação, um 

movimento que ao mesmo tempo constitui um saber-objeto e um sujeito consciente de sua 

apropriação acerca desse saber, e é através desse saber que o sujeito constitui suas opiniões, 

compartilha suas ideias e constrói a representação desse conjunto de elementos que permeia o 

seu entorno, ou seja, sua realidade. 

O segundo processo diagnosticado por Charlot (2000) em relação a episteme do 

sujeito é o de imbricação do eu na situação, no qual a aprendizagem representa o domínio de 
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uma atividade ―engajada‖ no mundo, ou seja, o indivíduo não constrói suas Representações 

Sociais sem referentes, os mesmos necessitam direcionar em suas mentes os elementos de 

ligação que se transformam em pilares de suas novas representações.  

Outro fator que merece destaque nesse trabalho é a função de orientação que a RS 

desempenha nas comunicações sociais que abrangem e permitem uma interação e uma 

construção dos processos simbólicos e ideológicos, já que o indivíduo tem papel ativo e 

autônomo no processo de construção da sociedade, da mesma forma que é criado por ela, pois 

ele também tem participação na sua construção.  

Corroborando como autor, Seton (2002) pensa o habitus como:  

 

[...] como um instrumento conceptual que me auxilia pensar a relação, a 

mediação entre os condicionamentos sociais exteriores, e a subjetividade dos 

sujeitos. Trata-se de um conceito que, embora seja visto como um sistema 

engendrado no passado e orientando para uma ação no presente, ainda é um 

sistema em constante reformulação. Habitus não é destino. Habitus é uma 

noção que me auxilia a pensar as características de uma identidade social, de 

uma experiência biográfica, um sistema de orientação ora consciente ora 

inconsciente. Habitus como uma matriz cultural que predispõe os indivíduos 

a fazerem suas escolhas. Embora controvertida, creio que a teoria do 

habitusme habilita a pensar o processo de constituição das identidades 

sociais no mundo contemporâneo. (SETTON, 2002, p. 61).  

 

Observa-se, diante da escrita da autora, que o habitus pode ser considerado como 

uma atitude objetiva, subjetiva e estruturante capaz de gerar novas representações e práticas, 

ou seja, podemos inferir que o habitus é uma matriz estruturante também responsável por 

fomentar novas RS, nesse caso, em torna da docência como profissão, pois o mesmo age 

como matriz/elemento de intercessão e contribui para interpretar o que está ao seu redor.  

 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 

todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz 

de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de 

tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 

esquemas [...] (BOURDIEU, 1994, p. 75). 

 

Assim, parece-nos pertinente destacar que o habitus atua ainda como elemento de 

reestrutaração de novos saberes, uma vez que suas estruturas são estrutarantes, portanto, são 

passíveis de mudanças.Nessa direção, essa categoria reafirma os elementos encontrados no 

núcleo central da RS das professoras de Angicos sobre a formação continuada.  

Portanto, sabemos que o desenvolvimento profissional é um processo dialético, que 

segundo Ramalho (2004), necessita de amadurecimento teórico e prático e, por isso, em nosso 
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trabalho diagnosticamos que esses profissionais estão se construindo dentro desse processo, 

uma vez que sentem a necessidade de serem reconhecidos e valorizados profissionalmente, 

pois sabemos que do ponto de vista ideológico a docência tem sua importância perante as 

demais profissões.No entanto, o que lhes falta é o reconhecimento como profissionais e sua 

valorização salarial, que está distante de fazer jus ao trabalho realizado. 

 

Categoria 03- Dificuldades e desafios da EI na Prática Educativa 

 

 Em síntese, as ideias basilares defendidas nas categorias anteriores serviram para 

reafirmarem a RS da formação continuada encontrada no núcleo central desse trabalho. 

Quando nos propusemos a analisar os discursos das colaboradoras dessa pesquisa face ao que 

externavam sobre a formação permanente, o fizemos com o intuito de consolidar a RS 

encontrada através da TALP, além de buscar compreender as motivações encontradas para 

essa tomada de posição frente a formação, e ainda refletir de que forma essa RS interfere na 

prática das professoras. 

 Se tomarmos por base o que já fora descrito nas categorias anteriores, podemos dizer 

que a EI está em processo de consolidação de uma representação social partilhada pelas 

docentes desse nível. A educação infantil, ao longo da história se constituiu perante um marco 

assistencialista que priorizava apenas o cuidar em detrimento do educar, ficando assim à 

mercê dos serviços de qualquer pessoa sem formação para exercer tal função. 

 Percebemos que com o aperfeiçoamento de alguns documentos que regem a educação 

no Brasil, a EI vem se consolidando como primeira etapa da educação básica, e com esse 

avanço surge também a necessidade de professores qualificados, preparados para lidar com o 

binômio: cuidar/educar. Para atuar nesse nível, os profissionais precisam não apenas se 

qualificar, mas, sobretudo, romper com a visão assistencial da educação para crianças. 

 Tal fato tem contribuído para agregar novos elementos a RS dos professores, que 

precisam adotar uma nova concepção de docência, sendo capaz de compreender o ensino 

como atividade profissional e não como vocação. Essa contextualização da docência como 

profissão passou a se organizar em torno de situações específicas e singulares que servem 

para entender como as professoras desse nível educativo entendem a estrutura que compõe 

essa primeira etapa da educação básica, bem como, compreender os anseios, as motivações 

que impulsionam essas professoras a buscarem dentro do seu contexto o aperfeiçoamento da 



125 
 

 
 

docência. Assim, orientadas por essa reconfiguração da RS, pretendemos perceber como a 

representação da sua formação permanente interfere em sua prática. 

 Nessa categoria, buscamos destacar como a RS constituída por essas professoras 

interfere na sua prática e se promove mudanças reais, uma vez que esboçam, pelo menos em 

seus discursos, o entendimento da docência como profissão e a formação continuada como 

um processo que se constrói mediante a estruturação e reestruturação de valores, condutas, 

habilidades e conhecimentos que servem para o desenvolvimento de competências inerentes 

ao desempenho da docência. 

 Em nossas observações no campo de pesquisa, percebemos que as professoras, ao 

serem confrontadas com o conceito da docência como profissão, por vezes, mostram-se 

incomodadas. Pois, imaginam que há novas exigências a serem atendidas. Para Tardif e 

Lessard (2005), a carga de trabalho do professorado permite uma análise expandida através de 

dois pontos de vista. 

 O primeiro configura-se do ponto de vista administrativo, no qual esse profissional 

deve contemplar a organização escolar em função das normas oficiais, enquanto o segundo é 

idealizado a partir das exigências do seu trabalho no cotidiano, ou seja, na sua prática 

pedagógica. Ao indagarmos nossas colaboradoras sobre suas angústias na EI, as mesmas 

relatam que suas maiores dificuldades se concentram em: 

 

Número de alunos por sala; alunos muito pequenos com apenas um 

professor (Professora 01). 

O que tem me angustiado é o profissional desta “modalidade” e o número 

de alunos em sala de aula sem termos uma auxiliar para nos ajudar 

espaço (Professora 02 [grifos nossos]).  

O que me preocupa hoje é trabalhar em uma sala bastante numerosa e de 

poucas espaço (Professora 07 [grifos nossos]). 

O que mais me preocupa hoje é trabalhar sem uma auxiliar (Professora 06 

[grifos nossos]). 

 

 Percebemos que as falas das professoras inicialmente retratam as incidências de uma 

sala de aula bastante numerosa, haja vista lidarem com crianças muito pequenas. Esses fatores 

nos fazem pensar que a carga de trabalho do professor não pode ser limitada a condições 

oficiais e sim baseadas na realidade e condições objetivas ofertadas aos professores. 

 Por outro lado, entendemos essas preocupações dos professores como extensão dessa 

nova visão da docência. Se os professores estão diante de uma tendência que vislumbra à 

docência como profissão, consequentemente, precisamos considerar que dentro desse 

contexto surgem as dificuldades inerentes a essa adaptação.  
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Estamos tratando de um processo transcultural, no qual a formação permanente é um 

elemento catalisador dessas condições de trabalho, que apesar de suscitar dentre os 

profissionais uma RS ressignificada, ainda encontra-se em vias de institucionalização, no que 

concerne à construção de um referencial para compreender o professor como profissional. 

 

A questão da construção de um referencial para se compreender o professor 

como profissional é um processo complexo mediado por diversos fatores e 

problemas ainda sem resolução. A procura de critérios para uma atividade a 

ser considerada como profissional se depara com situações diversas, como a 

massificação, a desvalorização, as diferentes interferências dos mais diversos 

elementos [...] (RAMALHO e NUÑEZ, 2004, p. 38). 

 

 O que podemos inferir diante dessa citação é que a profissionalização é bem mais do 

que uma simples questão relacionada à qualificação ou competência. Profissionalizar, 

segundo Enguita (2001), implica em educar sob a perspectiva da socialização dos saberes. 

 Entretanto, precisamos considerar que, mesmo diante de um referencial em construção 

para o estudo dessa nova categoria profissional, encontramos incorporado aos discursos dos 

professores uma partilha de conhecimentos representados da docência como profissão.  

Tal fato se torna visível quando, ao olhar o núcleo central e intermediário, 

encontramos palavras como, conhecimento, aprendizagem e qualificação. Em Nobrega (2001, 

p. 61), encontramos uma caracterização da RS ―como um processo criativo (elaboração 

cognitiva e simbólica), que serve de orientação aos comportamentos das pessoas‖. Isso 

significa que a RS permite que os indivíduos a partir de suas necessidades construam seus 

novos referentes através das interações sociais.  

Estamos diante de uma classe que percebe seu trabalho como profissão, mas, ao 

mesmo tempo, reconhece a falta de reconhecimento e valorização. Ainda está em processo de 

consolidação a ideia de que a EI não é mais um espaço para aglomerar crianças e o professor 

um mero monitor.  

 

As crianças de um modo geral estão ingressando na escola cada vez mais 

cedo. Isso de algum forma faz com que a criança passe menos tempo com 

sua família. [...] Portanto, a desobediência à falta de respeito é uma 

preocupação constante nos dias atuais. Nesse sentido, a família deveria de 

fato cumprir o seu papel na educação dos seus filhos, enquanto a escola 

exerceria sem dificuldades suas atribuições (Professora 05 [grifos nossos]). 

O que mais preocupa hoje é a distância da família junto a escola, muitos 

não participam da vida escolar de seus filhos das coisas feitas na escola, 

chegando a criança muitas vezes sem nenhuma noção no que se refere-se a 

escola (Professora 04 [grifos nossos]). 
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O acompanhamento dos pais é um dos fatores mais preocupantes, por 

mais que a grande maioria acompanhe, ainda tem aqueles que nem se 

apresenta aos professores, mandam seus filhos por terceiros. (Professora 

07[grifos nossos]). 
  

As falas acima nos permitem compreender que nossas professoras, apesar de estarem 

em processo de ressignificação de suas RS sobre a atividade docente, sentem a necessidade de 

que a família ocupe sua função junto à escola. Para elas, um dos fatores que interfere na sua 

prática enquanto profissionais é esse distanciamento dos pais. Nesse sentido, Oliveira (2011) 

afirma: 

 

A família espera ser homologada em seu papel de criar uma criança que se 

comporta bem segundo o padrão de desenvolvimento esperado. [...], os pais 

todavia, fazem mais para a criança do que com a criança, o que revela um 

predomínio da noção de sacrifício, de peso, em vez de satisfação. 

(OLIVEIRA, 2011, p.175). 

 

A citação da autora nos impele a refletir sobre o grande problema vivenciado na 

sociedade atualmente, a família que deposita na escola o dever de educar, quando esta está 

para mediar os conhecimentos, sistematizando-os. Essa ausência da família nos revela a 

consciência realmente de um professor profissional e não vocacionado.  

 

Professores de educação infantil, são responsáveis por imprimir uma base 

sólida à trajetória escolar bem-sucedida das crianças. Dar-lhes boa formação, 

discutir com eles alguns dos condicionantes que fizeram a educação infantil 

ter a trajetória descrita são formas de confirmá-los como profissionais com 

competências para desenvolver propostas pedagógicas de qualidade em 

nossas creches e pré-escolas (OLIVEIRA, 2011, p. 32). 

 

 Assim, ao se definirem como professores, profissionais reivindicam seus espaços 

como tais. É dever desses professores se qualificarem para junto às crianças criarem 

possibilidades de desenvolvimentos cognitivos, afetivos, motores e etc. Além disso, as 

professoras também externaram que outro fator que as preocupam é a forma como algumas 

pessoas veem o professor da EI e o tratamento atribuído conforme falam a seguir. 

 

Primeiro lugar, o jeito com que tratam o profissional de Educação 

Infantil. Segundo, materiais que muitas vezes faltam, ou são limitados 

(Professora 03, [grifos nossos]). 

[...] outra preocupação é a relação entre professor aluno, em que muitas 

vezes o professor está tão cansado por passar tanto tempo em sala, que 

não tem o mesmo desempenho, e outras realidades existentes, por isso 

deveria ser analisada e modificadas (Professora 09, [grifos nossos]). 
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Podemos inferir que a representação das professoras tem se alargado à medida que se 

percebem profissionais e, por isso, necessitam de respeito, reconhecimento e valorização. Além 

disso, é necessário investir em condições infraestruturais, conforme a fala da professora 03. 

Embora, que este não deva se constituir em empecilho para efetivação da ação docente. 

Oliveira (2011) esclarece que o trabalho com crianças exige:  

 

[...] Ação criativa, que por sua vez, necessita da imaginação, que depende de 

ricas e variadas experiências prévias e se desenvolve especialmente por meio 

da brincadeira simbólica. A criatividade assim possibilitada daria condições 

para o indivíduo constituir-se em um ambiente em contínua mudança, em 

que ocorre constante recriações de sentidos (OLIVEIRA, 2011, p. 166). 

 

Em outras palavras, queremos enfatizar que para se desenvolver as crianças 

necessitam de atividades que embora criativas, suscitam de materiais para serem 

confeccionadas. Ademais, os professores da EI compreendem que a responsabilidade do 

seu trabalho também está pautada no desenvolvimento da criança, na constituição da 

identidade, nas conveniências de crescimento, seja através das brincadeiras ou atividades 

lúdicas, deve envolver ainda a segurança e o bem estar oferecendo oportunidades 

diferenciadas para os diversos relacionamentos das crianças, nas suas mais variadas etapas 

de aprendizagens. 

 Os professores da EI precisam ser vistos profissionais, que necessitam de 

reconhecimento e condições para realização do seu trabalho, mudar a concepção desse nível 

educativo no papel, não é suficiente, precisamos compreender que para atuar diante das 

exigências dessa etapa, são necessários professores ativos e dinâmicos. O professor, na visão 

de Angotti (2003), tornar-se-á facilitador da aprendizagem do aluno, através da problemática 

que faz das situações, dos desafios que cria, dos questionamentos que oferece à criança para 

que ela responda por si mesma [...]. (ANGOTTI, 2003, p. 83). 

A cada testemunho das professoras, estas compartilham ideias de formação 

permanente como um conhecimento, aprendizagem e uma forma de se qualificar que exige, 

sobretudo dos professores envolvidos, responsabilidade, que deve ser a base primordial para 

identidade de cada profissional empenhado com o seu trabalho, induzindo-nos a compreender 

que a EI necessita ser levada a sério por alguns profissionais que não valorizam o seu 

trabalho.  A EI é uma etapa educacional destinada às crianças, por isso, é preciso ter 

consciência da responsabilidade estabelecida dentro e fora destes espaços que são as creches e 

pré-escolas.  
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Diante do exposto, pode-se apreender que a EI mesmo diante de novas reformulações 

documentais, ainda não conseguiu perante a sociedade construir uma identidade pautada no 

reconhecimento e na valorização dos seus profissionais. Esses professores são conscientes de 

que sua atividade docente é uma profissão, que exige aprendizagens constantes e construção 

de novos conhecimentos, adquiridos através de uma sólida qualificação permanente.  

No entanto, alguns fatores contribuem para que essa profissionalização ainda não 

esteja consolidada, como, por exemplo: a ausência da família e atribuição da educação das 

crianças à escola; a presença de profissionais em final de carreira remanejados para esse nível; 

a superlotação das salas; a falta de materiais, enfim, muitos elementos contribuem para que, 

na prática, suas propostas pedagógicas não se efetivem.  

Isso significa que, por mais que haja uma RS da formação permanente pautada na 

profissionalização pelos professores, a sociedade e, especialmente, os governantes precisam 

romper com os estigmas sociais que se reproduzem ao longo do tempo como um habitus 

inerente as práticas vivenciadas e compartilhadas, que consiste em uma cultura legitimada 

(BOURDIEU, 1977). 

Entretanto, concluímos que o que motiva as professoras a realizarem cursos de 

aperfeiçoamento, é a busca pelo reconhecimento e legitimação de uma nova RS da atividade 

que exercem como profissão, e que para isso necessitam que a sociedade lhes reconheça e 

valorize como tal. O que impede em parte a realização do trabalho desses profissionais são 

resquícios de uma cultura legitimada de que os ambientes de EI, creches e pré-escolas podem 

funcionar com servidores que não necessitam de formação específica.  

De acordo com as ideias de Moscovici (2012), a representação das professoras se 

organizam entre conceito e percepção: a representação se situa sobre as dimensões de 

atitudes, informações e de imagens, levando as mesmas a construírem sua própria 

representação acerca da importância do seu reconhecimento como profissional e não como 

missionário vocacionado a ensinar. 

Portanto, os depoimentos dessas professoras confirmam os elementos que compõem o 

núcleo central e periférico desse trabalho, como já foi apresentado anteriormente, levando-nos 

a compreender que a importância desses elementos foi essencial para a construção de uma 

nova imagem de representação que esses profissionais estão lutando para legitimar perante a 

sociedade. 

Mais uma vez ressaltamos o caráter plurimetodológico desse estudo. Assim, 

realizamos além da TALP, do questionário sócioeconômico e das entrevistas 
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semiestruturadas, a observação das aulas ministradas pelas professoras colaboradoras desta 

pesquisa. Tais observações tem o propósito de comprovar se os dados constatados pelas 

técnicas anteriores confirmam a construção de uma representação social. Tal confirmação se 

faz necessária, pois como afirma Jodelet (2001) as representações sociais dos sujeitos 

funcionam como um guia para ação. Portanto, se há uma representação social construída por 

um grupo esta se reflete na conduta dos indivíduos, caso contrário, percebe-se um fosso entre 

o discurso circulante e a prática realizada. Nesse sentido, apresentamos, a seguir, a análise das 

observações realizadas no lócus da pesquisa. 

 

5.5 Representação Social da Formação Permanente: Observando a Prática  

 

 Com o objetivo de reafirmar a Representação Social construída pelas professoras de EI 

sobre a formação continuada, explanaremos as impressões acerca das condutas encontradas na 

prática dessas colaboradoras, bem como o impacto dessa representação nesse contexto. Esse 

tópico trata exatamente das observações feitas nas salas de aulas da pré-escola e da creche.  

 Decidimos usar esse mecanismo de coleta de dados em nosso trabalho, também pelo 

fato de ser um dos mais importantes elementos da pesquisa etnográfica. Para AMADO (2009, 

p. 140), esse método consiste ―numa aproximação do investigador com o objeto‖, 

possibilitando ao pesquisador confirmar a partir de anotações e contrastes visuais a veracidade 

dos discursos produzidos pelos professores na amplitude de seus depoimentos. 

 Como ponto de partida para nortear essa conjuntura de ideias que vem se construindo 

ao longo da escrita desse trabalho, tomamos por base a citação de De Codol (apud Dieb, 

2004), quando afirma que: 

 

Quaisquer que sejam as múltiplas mediações das representações sociais, em 

suma são sempre os indivíduos que as veiculam e exprimem. Por isso, é 

perfeitamente legitimo tentar captar reflexos nas condutas individuais 

por meio da observação e interrogando as pessoas. Ademais, os 

processos de elaboração e comunicação das representações sociais só 

podem ser observados nas relações entre grupos e entre indivíduos ( DE 

CODOL apud DIEB, 2004, p. 46 [grifos nossos]).  

 

Através desse procedimento pudemos diagnosticar se a RS construída por essas 

colaboradoras em seus discursos estava de fato condizente com suas práticas pedagógicas. 

 Ao considerarmos que a RS é esse guia para ação, consequentemente, precisamos 

também entender que ela age como uma função orientadora das condutas dos sujeitos, 
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contemplando suas relações grupais e individuais. Desse modo, procuramos nos momentos 

dedicados a observação da prática das colaboradoras compreender o que era necessário para a 

interpretação do nosso objeto de estudo. 

 Dentro do plano de entendimento da formação permanente como uma atividade 

extensiva da formação docente, encontramos nos discursos das participantes um entendimento 

da docência como profissão, transfigurado no contexto macro da importância da formação 

permanente ―associada ao contexto de desenvolvimento profissional‖ (RAMALHO e 

NUÑEZ, 2014, pp. 27-28). 

 Desenvolver-se profissionalmente implica, sobretudo compreender em qual plano 

conceitual essa formação se constitui como processo de transformação desse docente como 

profissional. Contudo, é necessário salientar que a formação continuada do professor não se 

dá ou ocorre apenas em detrimento dos inúmeros cursos que esses tenham se submetido ao 

longo da carreira docente, mas está posta, segundo Ramalho e Nuñez (2014), numa dimensão 

que implica transformação do ser e do saber, baseados numa prática social, cultural, ética, 

autônoma e intelectual dos sujeitos. 

 Nesta concepção dimensional, encontram-se aquelas palavras externadas pelas 

colaboradoras para representar a formação contínua. O núcleo central da RS envolve 

conhecimento, aprendizagem e capacitação. Essas palavras são categorias chave do 

desenvolvimento profissional. Esse desenvolvimento profissional é caracterizado como: 

 

Um processo dialético que se dá através de sucessivos estágios de superação 

dialética, baseados na reflexão crítica da prática assim como na compreensão 

e na capacidade de decidir e de teorizar sobre essa prática de forma 

consciente e regulada. (RAMALHO e NUÑEZ, 2014, p. 31).  

 

A formação permanente exige dos sujeitos um processo dinâmico, amplo, flexível que 

acontece não de forma isolada, mas de forma evolutiva e interativa. Considerando esses 

aspectos e fala das professoras, constatamos que em seus discursos novos elementos foram 

incorporados a RS. Assim, a EI não é mais uma etapa educativa assistencialista, mas uma das 

mais importantes fases da vida das crianças que ao ser documentada está escrita como 

primeira etapa da educação básica. 

Essa conquista fez com que novos olhares se voltassem a esse nível educativo, 

principalmente, no que concerne aos seus professores, que mediante a nova compreensão da 

docência profissionalizada e não como missão se percebem como profissionais e buscam se 
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inserir nessa dimensão. Nesse processo, encontramos uma RS da formação continuada capaz 

de traduzir entre os discursos, palavras que revelam o perfil do professor profissional. 

O próprio Projeto Político Pedagógico – PPP das instituições destacam a formação 

permanente como uma atividade contínua: 

 

[...] os professores deverão frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de 

especialização profissional designado ou convocado pela Secretaria 

Municipal de Educação-SME. Inclui-se nestas obrigações quaisquer 

modalidades de reuniões para estudos e debates promovidos ou reconhecidos 

por essa secretaria [...] (PPP, 2011/2012. p. 28). 

 

Partindo desses pressupostos, pudemos identificar a partir do PPP e da nossa 

observação, que as colaboradoras da nossa pesquisa ao traduzirem em seus discursos que a 

formação continuada consiste em uma etapa formativa que subsidia o docente a adquirir 

conhecimento e aprendizagem, o fazem influenciadas pelo contexto ao qual estão inseridas e 

pelas exigências postas no PPP. No decorrer das nossas análises, observamos que a EI, nos 

discursos das professoras, passou de etapa assistencialista a uma visão escolarizada, com 

metas e objetivos que constituem o desenvolvimento de uma criança alfabetizada ainda neste 

nível. 

Nossa observação diagnosticou que esse fator escolar predomina entre os objetivos 

propostos pelos professores do nível pré-escolar, em seus planos de aula. As docentes 

organizam uma rotina, na qual se encontram diversas atividades de alfabetização. Ou seja, 

tanto o aporte legal, quanto os cursos de formação têm conseguido lograr êxito na construção 

de uma nova representação da EI, baseada nesse novo paradigma de escolarização. 

É bem verdade que o próprio RCNEI se configura como um referencial que orienta 

uma prática pedagógica infantil escolarizada.  

Ainda de acordo com um dos PPP consultados, podemos perceber que os desafios 

postos a EI não tornam essa etapa menos atrativa, ao contrário, a sociedade reivindica cada 

vez mais espaços de EI para seus filhos. 

 

[...] Com todas essas adversidade existentes, a evasão é mínima e o nível 

de aprendizagem é muito bom, não preocupando o corpo docente 

pedagógico e administrativo, pois observamos que o desempenho dos 

mesmos nas atividades pedagógicas torna-se eficiente. (PPP, 2011/2012, 

p.29). 

 



133 
 

 
 

 Esse documento é um emblemático, pois na maioria das escolas é um documento 

burocratizado que não reflete a realidade das escolas e não é construído coletivamente. A 

exemplo disso, ocorreu em um dos dias de nossa observação, organizado pela supervisora, um 

encontro que tratava exatamente sobre o referido PPP. As professoras externaram que não 

tinham conhecimento desse plano e muito menos das ações, objetivos, metas e concepções 

existentes nele.  

 O encontro foi proposto pela supervisora não para o planejamento das mesmas, mas 

para analisar o que estava posto no mesmo e o que deveria ser modificado para a construção 

ou ―revitalização‖ do documento. Esses depoimentos remeteu-nos a uma reflexão de que o 

plano não é uma ferramenta de orientação das práticas pedagógicas que devem acontecer nas 

instituições de EI. Portanto, quais são as concepções políticas, filosóficas e pedagógicas que 

estão pautando a prática dessas professoras? O que se percebe é que cada uma age de forma 

intuitiva, tentando por em prática o que veem nos cursos de formação e nos materiais que 

pesquisam.  

Nesse sentido, recorremos a Angotti (2003) para reforçar um entendimento sobre o 

infante que talvez não esteja claro nos próprios documentos que regem as escolas, ou seja, de 

que a criança não pode ser entendida como um adulto mirim, ela é um ser em 

desenvolvimento que está nesse nível para se desenvolver psíquico, socialmente, 

culturalmente e biologicamente. Pois,  

 

No processo de desenvolvimento da criança está implícita a necessidade de 

seu autoconhecimento, de aclaramento de seus sentimentos, vontades, de 

exteriorização de seu ser individual, que num desabrochar espontâneo, livre, 

busca a felicidade (ANGOTTI, 2003, p. 48). 

 

 Não é necessário onerar as crianças de atividades alfabéticas nesse nível educativo, na 

Educação Infantil devemos considerar a criança como um ser em evolução. É preciso que os 

nossos professores ao pensar em EI, pensem, inicialmente, sobre a essência da criança, para 

assim, elaborarem suas propostas pedagógicas como ação do trabalho educativo. 

 Na creche, observamos que as colaboradoras ainda exercem o papel de cuidadora 

dessas crianças, e que a brincadeira é o principal elemento do trabalho realizado com as 

mesmas. Apesar dessas professoras, em seus discursos, compreenderem que são 

―profissionais‖, encontramos na prática um desvio do que essas fazem e reproduzem como 

proposta para esse nível.  
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 A rotina é fixada com músicas, rodas de conversa, contação de história, brincadeiras e 

atividades de pintura, para que essas aprendam sobre as cores. As brincadeiras não são 

direcionadas, o ambiente não é preparado, os brinquedos são distribuídos aleatoriamente, sem 

fins educativos.  

 Toda atividade na EI deve estar munida de uma intencionalidade para que a criança se 

desenvolva. Brincar é importante, mas não é qualquer brincadeira ou brinquedo que ajuda a 

criança a construir competências e desenvolver habilidades. 

 

Brinquedos e brincadeiras são então construções simbólicas que permitem a 

criança tomar distância do real e ao mesmo tempo conectar o real, pois suas 

ações e objetos, que servem de brinquedos, existem realmente. Só que 

adquirem significados diferentes daqueles que lhes são atribuídos no plano 

do real. Essas conquistas são requisitos necessários a muitas aprendizagens 

que envolve o pensamento abstrato (VASCONCELOS, 2000, pp. 11-12). 

 

 Destacamos assim, que a brincadeira por mais livre ou espontânea que seja, tem para a 

criança um significado, é um momento de encantos e descobertas, concretização do que está 

distante, por isso, a escolha do brinquedo também configura-se uma atividade bastante 

importante.  

Quanto a pintura, compreendemos que essa é uma atividade na qual a criança expõe 

seu pensamento e constrói seus espaços e concepções, não é para ser uma atividade imposta, 

com a cor que o professor quer que o aluno aprenda naquele dia ou naquela sequência, 

determinando qual a cor de cada figura. No mundo da criança, as cores podem se entrelaçar, e 

as mesmas podem descontruir o imaginário de que, por exemplo, o pintinho só pode ser 

amarelo, por causa da música ou de outras referências.  

Ao descrever essas situações observadas nas visitas às colaboradoras, pudemos 

perceber que apesar dessas se afirmarem como profissionais da docência e verem a formação 

continuada como uma atividade necessária, a RS ainda está em construção. Uma vez que, 

ainda estão presas, arraigadas a ações que representam o passado, como é o caso das 

repetições de práticas dualistas, ora elas cuidam, ora elas educam não conseguindo assim unir 

esses dois elementos que fazem parte de suas práticas. 

 

O papel dos professores das crianças pequenas é, em muitos aspectos, 

similar ao papel dos outros professores, mas é diferente em muitos outros. 

Esses aspectos diferenciados configuram uma profissionalidade específica 

do trabalho das educadoras de infância. Os próprios atores envolvidos na 

educação de infância têm sentimentos mistos no que se refere à questão de 
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serem iguais ou diferentes dos outros professores, nomeadamente dos outros 

professores do ensino primário. (KISHIMOTO e OLIVEIRA, 2002, p. 43). 

 

O que afirmam as autoras acima é que o trabalho desses profissionais se diferencia dos 

demais porque esses têm a tarefa de ajudar as crianças a se desenvolverem, numa dimensão 

afetiva que permite a ambas as partes a proximidade, confiança e segurança de uma ação 

recíproca da criança com o educador. 

Ao dizer isso, queremos enfatizar que a prática pedagógica das nossas colaboradoras 

na EI revelam uma RS em construção, uma vez que, em seus discursos há a convicção de que 

devem exercer seu trabalho de forma profissional, mas em suas práticas fazem referências ao 

habitus arraigado de apenas cuidar das crianças, prescindindo da função de educar.  

A EI deve ser entendida em suas perspectivas de nível educativo, e não de ensino. Ao 

conceberem essa etapa como ensino, as mesmas estão se reportando na pré-escola aos 

objetivos que são próprios do ensino fundamental. Contudo, a observação sobre a prática das 

docentes nos remetem a compreensão de que os discursos estão imbuídos de uma 

intencionalidade representacional sobre a formação permanente, aderindo consequentemente 

ao perfil profissional da docência, enquanto na prática essa representação ainda não encontra-

se configurada. 

Ao percebermos a construção das representações sociais das professoras em relação a 

formação contínua, percebemos um entendimento voltado para essa atividade  como uma 

extensão de sua atividade formativa. Dessa forma, encontramos um profissional 

comprometido com a mudança de sua prática. Construir-se diante desse novo processo de 

profissionalização implica, sobretudo, romper com os paradigmas incorporados.  

O professor da EI precisa, de acordo com Azevedo (2013), romper com a visão 

cristalizada do modelo que lhes fora incorporado, a cuidadora é aquela que está na creche, 

enquanto a professora é aquela que ensina as crianças de 4 a 6 anos. Essa visão errônea dos 

profissionais de EI sobre sua própria prática enquanto profissionais acarreta sérios problemas 

no que concerne à formação e/ou definição de um perfil profissional para os professores desse 

nível.  

Ser professor na sociedade na qual estamos inseridos não traz ou constrói um status 

social elevado, ainda mais quando se trata de EI, por isso corroboramos com Azevedo (2013), 

quando afirma que os professores desse nível, desprovidos de um certo reconhecimento e 

valorização, acabam por reproduzir ou aproximar suas práticas escolares as do Ensino 

Fundamental.  
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Entretanto, não podemos negar a existência de uma representação social, pois essa 

forma de conhecimento permite incoerências e a convivência de elementos novos e antigos, 

ou seja, é o momento em que ocorre a ancoragem, o esforço de familiarização dos novos 

elementos, nesse caso, propiciados pelos cursos de formação e dos novos paradigmas 

educacionais. Nessa direção, Moscovici (2012) explica que as representações sociais são 

construídas a partir dos discursos, das posições culturais, dos habitus, crenças e valores.  

Nossas docentes encontram-se na fase de reprodução de um discurso 

profissionalizante que tem o papel de motivá-las a agir, pensar, elaborar novos mecanismos de 

entendimento do nível educativo ao qual estão inseridas e, assim, movidas por essa 

representação sobre a formação permanente, construírem a identidade profissional do 

professor de EI. 

A construção dessa identidade profissional seria uma oportunidade dessas 

colaboradoras de se equipararem aos outros profissionais em educação, possibilitando edificar 

uma nova significação social da profissão, ou seja, a constituição de um novo perfil do 

professor de EI, pautados no ser e no fazer de uma educação dialógica.  

Com base nessas reflexões, chegamos à conclusão de que, ao observarmos as condutas 

das docentes em sala de aula, estamos diante da constituição de uma identidade que se 

pretende profissional.  

Esse desafio perpassa todas as matrizes curriculares dos cursos de formação inicial, 

pois é necessário refletir e considerar a realidade e necessidade formativa dos professores. 

De modo geral, verificamos que as maiores preocupações dessa pesquisa estão 

centradas no âmbito da valorização e do reconhecimento do seu trabalho, e da desconstrução 

em torno de serem cuidadoras, passando a serem vistas como profissionais. 

Diante do exposto, corroboramos com Dubar (1997), quando afirma que os principais 

atores na construção de suas identidades no processo de profissionalização são os professores. 

Com isso, afirmamos que nossas docentes precisam compreender-se parte do processo, caso 

contrário, não serão os cursos de aperfeiçoamento que lhes farão ser identificadas na 

sociedade como profissionais, mas suas ações, além de uma política efetiva de valorização 

social e financeira por parte dos organismos governamentais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No presente trabalho, nosso objetivo pautou-se em descrever sobre a Representação 

Social que as professoras da Educação Infantil do município de Angicos/RN apresentam 

acerca da Formação Continuada, bem como, as motivações que impulsionam essas docentes a 

participarem da referida formação, além de refletir como essa RS interfere em suas práticas. 

Assumimos também nesse trabalho, a postura etnográfica, que subsidiou a 

interpretação do campo de observação e da entrevista semiestruturada, ancorados nos achados 

de Amado (2009), além da Técnica de Associação Livre de Palavras e da técnica de Análise 

de Conteúdo de Bardin (2009). Essas técnicas nos permitiram destacar alguns pontos 

relevantes em nossa pesquisa. 

Este trabalho integrou o aspecto qualitativo, Minayo (2010) que nos possibilitou 

enquanto pesquisadores, uma significativa interação com os pesquisados. Essa interação 

permitiu-nos uma relação na qual, ambos os atores conseguiram compreender-se em seu 

próprio universo. Com isso, podemos dizer que as identidades e relações construídas pelo 

pesquisador e pesquisados não foram confundidas ou afetadas, ao contrário, permaneceram 

definidas, onde cada qual soube assimilar qual era sua condição dentro do referido processo 

investigativo. Nessa direção, Bourdieu (1999) afirma que ―A proximidade social e a 

familiaridade asseguravam efetivamente duas das condições principais de uma comunicação 

‗não violenta‘ entre pesquisador e pesquisado‖ (BOURDIEU, 1999, p. 697, grifos do autor).  

Atentos a esses detalhes, nos propusemos a entender minúcias do pensamento de 

nossas colaboradoras, para não tomarmos como nossas as explicações e concepções por elas 

apresentadas, principalmente no que se refere ao período de observação. Entretanto, foi 

necessário um distanciamento do campo de observação. Bourdieu (1999) ressalta que deve 

haver uma distancia entre pesquisador e entrevistado, considerando o que se traz como 

bagagem de conhecimentos de ambas as partes, pois na situação de entrevista não se pode 

esperar total convergência entre investigador e entrevistado. Esse distanciamento nos 

propiciou um novo momento de estudo e reflexão sobre os procedimentos anteriores. 

Constatamos que a passagem da escrita lograda a partir dos outros métodos para o 

campo ocorre em dois momentos distintos. Amorim (2011) destaca: 

 

O texto ‗relatante‘ é necessariamente um outro contexto dialógico com 

novas particularidades. Este novo contexto tenta inscrever a singularidade do 

diálogo do campo em algo de reprodutível ou inteligível segundo certos 

princípios de sistematicidade (AMORIM, 2011, p. 201 [aspas da autora]). 
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 A escrita desse trabalho baseou-se nos dados recolhidos através das técnicas aplicadas, 

considerando a observação como confirmação dos dados vislumbrados a partir das técnicas 

anteriores. Portanto, o que aqui foi exposto pelas professoras de Angicos/RN, foi se tornando 

mais compreensível à medida que confrontamos os dados colhidos nos processos 

investigativos, estabelecendo entre os mesmos, relações de caráter quantitativo e qualitativo. 

 O segundo ponto de discussão desse trabalho se insere na dimensão teórica, na qual 

buscamos algumas perspectivas sobre as representações sociais, formuladas por Moscovici 

(2012), Jodelet (2001) e Abric (2001). No que se refere a RS construída pelas professoras, o 

estudo se deu a partir de sua organização estrutural, contemplando as crenças, os valores, as 

opiniões, mediante os conhecimentos sociais por elas partilhados. 

 Ao analisar nosso objeto de estudo, o fizemos sob a perspectiva psicossocial, uma vez 

que essa abordagem nos oferece um ―processo criativo e dialético entre percepção e conceito‖ 

(JESUÌNO, 2011, p. 38), tornando-a inerente ao contexto de pesquisa, método logicamente 

explicitado nesse trabalho, haja vista, ser esta considerada uma alternativa fecunda na coleta 

de informações subjacentes a análise do objeto de representação. 

 Contudo, foram as técnicas associação livre de palavras e hierarquização de itens que 

nos oportunizaram a descoberta qualitativa dos elementos que estruturam a RS das 

professoras de EI sobre formação continuada. Identificamos em nossos estudos, que os 

elementos centrais dessa RS foram os termos: Conhecimento, aprendizagem e capacitação. 

 O terceiro elemento é tão importante quanto os dois primeiros, se considerarmos que o 

terceiro impulsiona a finalidade prática adquirida nesse processo de representação do objeto 

estudado. O termo conhecimento aparece em primeiro lugar, seguido da cognição 

aprendizagem, para externar que toda formação consiste numa ação profunda e sistematizada, 

pois como afirma Ramalho e Nuñez (2014): 

 

O conceito de formação implica numa ação profunda e sistematizada, 

orientada para a transformação do professor como profissional, o qual inclui 

não só o saber e o conhecimento (como no caso da aprendizagem), mas 

também o saber fazer, o ser, o saber pensar. Sendo assim a aprendizagem é 

parte da formação, embora qualquer aprendizagem não promova formação. 

(RAMALHO e NUÑEZ, 2014, p.28). 

 

 Destacamos com essa afirmação que, embora esses dois elementos sejam primordiais a 

ação formativa, nem sempre essa aprendizagem ou esse conhecimento tem impacto na 

realização do trabalho desenvolvido com os alunos. Os dois elementos só podem ser 
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considerados válidos na etapa formativa quando provocam uma ação transformadora, 

impelindo essas professoras a melhorarem sua prática profissional. 

 Além disso, percebemos que a RS que as colaboradoras da pesquisa externaram acerca 

do termo capacitação, se estruturam mediante a motivação e o desejo de se qualificarem, ou 

seja, na perspectiva de redefinirem suas práticas e, assim, serem de fato reconhecidas e 

valorizadas como profissionais, e não mais como ―cuidadoras‖, termo tradicionalmente 

utilizado para definir, em outros tempos, pessoas que lidavam com crianças na EI. 

 O elemento impulsionador da capacitação nesse plano organizacional da RS das 

professoras está diretamente relacionado à aprendizagem e isso é reafirmado na estrutura do 

núcleo central e no grupo intermediário I desse trabalho, quando as cognições do referido 

grupo narram as tendências estruturantes da formação permanente ancoradas em termos que 

exprimem a construção dessa no RS.  

 A formação permanente, nessa nova visão das colaboradoras, atende a noções de 

desestrutura das concepções anteriores e anseia que novas estruturas sejam construídas. Para 

IMBERNÓN (2009, p. 43), uma nova formação deve estabelecer mecanismos de 

desaprendizagem para tornar a aprender (aprender a desaprender complementar ao aprender a 

aprender). 

 É importante compreender que a RS dessas colaboradoras está em fase de construção e 

consolidação, pois de um lado encontramos professoras conscientes de que sua valorização e 

reconhecimento só poderão ocorrer por meio da concretização do conhecimento, 

aprendizagem, capacitação e compromisso, dentre outros elementos que lhes proporcionem 

mudanças em suas práticas pedagógicas como ação legitimada da conquista de seu espaço 

perante a sociedade. Por outro lado, ainda encontramos fragilidades nos processos de 

apropriação desses elementos cristalizados em suas práticas. Estamos diante de sujeitos 

conscientes da construção dessa nova RS da formação permanente como alternativa viável 

para o seu reconhecimento enquanto profissionais perante a sociedade, ao mesmo tempo em 

que ainda encontramos uma práxis dissociada do discurso.  

 Neste caso, nos é possível compreender que se a RS funciona, segundo Jodelet (2001), 

como um guia para a ação, neste plano, podemos reafirmar que essa RS ainda está em 

processo de legitimação.  Isso porque, dentro do mesmo grupo encontramos professores 

conscientes de que são profissionais, mas continuam reproduzindo ações, valores e crenças 

que configuram um nível educativo assistencialista. 
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 Para tanto, ao que nos parece, existem alguns obstáculos simbólicos impedindo a 

consolidação dessa nova RS, estruturada a partir do sentido que as professoras reportam à 

formação permanente como elemento estruturante e organizacional da sua representação. 

MOSCOVICI (2003, p. 36) afirma: ―[...] elas se impõem sobre nós como uma força é uma 

combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar é 

de uma tradição que decreta o que deve ser pensado‖. 

 Essa afirmação do autor nos mostra que a consolidação de uma RS age como uma 

força impulsionadora da ação que o indivíduo precisa exercer sobre a realidade a qual estão 

incorporados. Desse modo, percebemos que a RS está em fase de ancoragem, mas ainda não 

foi objetivado pelos sujeitos, está em processo de legitimação pelo grupo e de enraizamento 

do sistema de condutas.  

 Partindo desse pressuposto, percebemos que a formação permanente, mesmo 

representada através do núcleo central desse trabalho, põe os processos de interferência 

simbólica em evidência, pois as operações cognitivas estruturadas no pensamento desse grupo 

de professoras, ainda precisam ser legitimadas na prática, uma vez que, 

 

[...] os indivíduos não apenas constroem sentidos para os diferentes objetos 

do mundo social, mas disputam igualmente a imposição dos sentidos 

verdadeiros sobre os mesmos. Nesta ótica, ao construir sentidos para os 

objetos (...) os indivíduos o fazem tendo de se confrontar tanto com os 

sentidos hegemônicos pré-existente, quanto com aqueles produzidos pelos 

demais indivíduos e grupos com os quais interage (ANDRADE; SILVA; 

DOMINGOS SOBRINHO, 2007, p.126) 

 

Ao corroborar com os autores acima, constatamos que a RS das professoras de EI 

sobre a formação permanente é guiada por uma predominância de superação dessas, em 

função da visão que outrora lhes fora concedida e, por isso, ainda não conseguiram consolidar 

na prática essa nova visão representacional do seu fazer pedagógico, estruturado a partir dessa 

nova concepção da docência como profissão e do professor como profissional.  

Além dessas verificações, percebemos que essa busca da redefinição e da 

compreensão dessas professoras por sua função como profissional está dentro de um plano 

mais abrangente. Quando essas colaboradoras clamam por valorização e reconhecimento 

profissional, o fazem no sentido de melhores condições de trabalho. Como dizer ao professor 

que ele deve se assumir sujeito ativo da sua formação permanente, quando ainda o tratamos 

como mero coadjutor técnico da reprodução do ensino? 
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Assim, somos convidados a refletir que é preciso despertar em nossas autoridades 

educacionais e sociedade o verdadeiro sentido da essência do termo educar. Formar o sujeito 

na cotidianeidade dos fatos hoje, nos fazem compreender porque a RS da formação contínua 

para os educadores desse nível e outros segmentos, talvez, não encontre-se consolidada, pois 

existem os obstáculos, que embora simbólicos, são também elementos epistemológicos 

incorporados dentro do plano dimensional das implicações sociais. 

Portanto, pensar a formação permanente do professor de EI na atualidade, significa 

refletir, sobretudo em seu reconhecimento e sua valorização. Os cursos de formação contínua 

devem fomentar entre esses profissionais a relevância de associar a teoria à prática, numa 

perspectiva de coerência da representação do seu discurso relacionado à ação, uma vez que, 

ser professor desse nível educacional implica claramente no desenvolvimento de uma 

identidade e um perfil que contemple uma ―visão crítica de criança e de EI historicamente 

construída‖ (AZEVEDO, 2013, p. 102), ou porque não dizer, reconstruída, para assim 

consolidar a RS que ainda encontra-se em processo de ressignificação da realidade prática 

dessas professoras no seu cotidiano. 

 Embora essa temática seja alvo de muitos estudos, queremos ressaltar que os frutos 

colhidos no âmbito das reflexões que se desencadearam nessa investigação são, do nosso 

ponto vista, bastante relevantes. Assim, este estudo permitiu refletir a formação continuada 

com as peças fundamentais do processo educativo, as professoras, dentro de uma concepção 

metodológica plural, que contemplou o estudo das implicações epistemológicas e sociais que 

organizaram e impulsionaram a incorporação de novos elementos à realidade, explicados a 

partir da Teoria da Representação Social.  

Além disso, o caráter etnográfico dessa pesquisa foi fundamental para a reflexão dos 

dados obtidos por meio da construção social das professoras acerca do nosso objeto de estudo. 

O segundo ponto relevante da nossa pesquisa consiste em destacar as contribuições acerca da 

RS encontrada sobre a formação permanente. Ou seja, a formação contínua representa para as 

professoras pesquisadas uma atividade inerente à sua qualificação, pois julgam que o 

conhecimento e a aprendizagem adquiridas, perante a capacitação, são primordiais para que a 

sociedade e as autoridades em educação as reconheçam como profissionais, valorizando-as de 

fato e de direito. 

 No entanto, entendemos que os obstáculos simbólicos não permitem que esse discurso 

partilhado pelo grupo seja de fato o guia para as suas ações. Contudo, nosso trabalho sugere 

que as propostas formativas permanentes sejam elaboradas com o intuito de provocar em 
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nossos profissionais uma transformação significativa, no agir, ou seja, no seu fazer 

pedagógico, incentivando esses sujeitos a entenderem que uma identidade e um perfil 

profissional se constroem a partir de sua legitimação de significados no discurso e 

consequentemente na prática.  

 O fulcro imageante da Representação Social da formação permanente externada pelas 

colaboradoras, nos fazem refletir que esse tipo de formação precisa repensar suas estratégias 

de aprendizagem, pois de nada adianta suscitar entre as docentes uma RS enquanto 

profissionais que precisam ser reconhecidas, quando na prática essas permanecem 

reproduzindo concepções dissociadas do discurso.  

 Considerando que essa pesquisa encontra-se inserida no paradigma qualitativo, e que 

estudos científicos incubados nessa perspectiva não podem ter suas reflexões encerradas, dada 

a necessidade de novas investigações, apontamos perspectivas de futuros estudos advindos 

deste. 

 Instigados pela possibilidade plurimetodológica da teoria que orienta esse trabalho, 

RS, e também pelo curto espaço de tempo disponibilizado no curso de mestrado, é que se 

seguem novas reflexões e achados suscitados a partir do estudo do objeto atual. 

 Como sugestão para dar continuidade a esse trabalho, segue a problemática que se 

instaurou a medida que as discussões sobre a RS da formação permanente se propagaram. 

Identificamos que existe, sobre a formação contínua, uma representação social ainda em 

construção, posto que as professoras estão em fase de transição e legitimação de novos 

significados na prática. Portanto, tal fato nos impele a refletir sobre a existência de alguns 

fatores que funcionam como obstáculo simbólico a incorporação dessa RS.  

Entretanto, para refletir sobre esses obstáculos simbólicos, faz-se necessário utilizar os 

subsídios teóricos de Bourdieu (1994) sobre habitus, para tentar responder a seguinte 

indagação: de que forma o habitus interfere no processo de legitimação de uma RS em 

construção? Logo, esses elementos teóricos nos permitirão compreender como os sistemas 

simbólicos, simultaneamente, agem como ferramenta de dominação das estruturas 

estruturantes e estruturadas.  

Em suma, cremos na relevância desse estudo e concluímos esta etapa esclarecendo que 

a formação permanente construída com vistas ao aperfeiçoamento da prática deve se 

caracterizar como uma proposta de superação das percepções paradigmáticas de um discurso 

sem prática. O grande desafio das professoras colaboradoras é romper com os elementos 

simbólicos que interferem na consolidação dessa RS como um guia para ação.  
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Portanto, ao legitimar a formação continuada e a docência como espaços de construção 

do saber e do saber fazer, essas professoras estarão caminhando para consolidação do 

reconhecimento da docência, de modo geral, e da docência na EI, em particular, como 

profissão digna de investimento, reconhecimento, dotada de status social e financeiro e, como 

pilar de uma sociedade em evolução, obter condições adequadas de trabalho. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

DISCENTE: CARLINEIDE JUSTINA DA SILVA ALMEIDA 

 ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO_______________  

ISNTITUIÇÃO DE ENSINO ______________________________________________ 

ENQUANTO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, O QUE LHE MOTIVA FAZER 

CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ENQUANTO PROFISSIONAL, A SENHORA SENTE-SE REALIZADA NESSE NÍVEL 

DE ENSINO? PORQUE? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

QUE DOCUMENTOS SÃO UTILIZADOS PARA EMBASAR O PLANEJAMENTO E 

FUNDAMENTAR A ESCOLHA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM SALA DE 

AULA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

QUE TIPO DE METODOLOGIAS É UTILIZADA PARA DIRECIONAR SUAS AULAS? 

DE QUE FORMA É FEITA A AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DE NÍVEL 

EDUCACIONAL? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O QUE MAIS LHE PREOCUPA ENQUANTO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 

HOJE? SE PUDESSE FAZER ALGUM TIPO DE MUDANÇA NESSE NÍVEL DE 

ENSINO, O QUE MODIFICARIA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 
 

 

 
(Não preencher esse campo) 

I. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO  

ID. SUJEITO ______ 

Gênero 

(   ) Masculino (   ) Feminino           (   ) Outro 

Idade 

(   ) Entre 16 e 20 anos (   ) Entre 21 e 25 anos 

(   ) Entre 26 e 30 anos (   ) Entre 31 e 35 anos 

(   ) Entre 36 e 40 anos (   ) Mais de 40 anos 

Nível de formação 

(   ) Graduação    (  ) Especialização (   ) Mestrado      (  ) Doutorado 

Tempo de serviço na docência 

(   ) até 5 anos (   ) Entre 11 e 16 anos 

(   ) entre 6 e 10 anos (   ) mais de 20 anos 

Escola em que atua:  

Área de formação: 

  

Tipo de escola em que está atuando: (  )Pública                   (   )Particular 

 
II. CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

 

1. Escreva rapidamente as palavras (somente palavras, uma para cada espaço) que, em sua 

opinião, completam a afirmação: 

 

Formação Continuada é... 
(POR FAVOR, É MUITO IMPORTANTE PREENCHER TODOS OS 03 (TRÊS) ESPAÇOS ABAIXO) 

 
 

 

 

 

 

2. Agora enumere as palavras que você escreveu, classificando-as de acordo com a 

importância que você atribui a cada uma delas. Use os quadrinhos para pôr os números. 

 

3. Justifique a escolha e hierarquização que você fez das palavras. 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada! 
 

 


