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RESUMO 
 

 
Ensinar é uma atividade inerente à condição humana. Historicamente, a 
partir da institucionalização do ensino, o papel privilegiado para exercer essa 
atividade tem sido atribuído ao professor, o qual se vê obrigado a adequar-se às 
demandas de cada conjuntura histórica. Atualmente, de acordo com as novas 
exigências paradigmáticas, esse precisa ser portador de competências diversas, 
para dar conta da complexidade e desafios do ato de ensinar. Partindo do 
pressuposto da existência de um descompasso entre o que o Estado e o discurso 
científico receituam para a ação do professor em sala de aula, decidiu-se identificar 
a configuração e estrutura da representação social do ato de ensinar, construída 
pelos professores do ensino fundamental da rede pública estadual de Natal/RN. 
Para tanto, a pesquisa apoiou-se no modelo teórico desenvolvido por Domingos 
Sobrinho (1998; 2000; 2003), que articula a praxiologia de Pierre Bourdieu com a 
teoria das representações sociais de Serge Moscovici (1978). Buscou-se, 
assim, demonstrar como um habitus professoral, historicamente situado, pauta a 
construção da representação social do ato de ensinar que orienta as ações do 
professor, em particular, no contexto da sala de aula. No plano metodológico, 
lançou-se mão dos seguintes métodos e técnicas: revisão bibliográfica e documental 
visando a identificar o discurso científico sobre o objeto em questão e os parâmetros 
oficiais de regulação do ensino e do ato de ensinar; o Procedimento de 
Classificações Múltiplas – PCM, tendo em vista apreender a configuração e 
estruturação do conteúdo representacional em foco; a observação direta da sala de 
aula para identificar, em atos, a representação social como “guia para a ação”, 
conforme apregoa a teoria. Do ponto de vista da análise, os dados de caráter 
quantitativo foram analisados através da técnica de Escala Multidimensional – MDS, 
abarcando, nesse estudo, a Análise Escalonar Multidimensional – MSA e a Análise 
de Menores Espaços – SSA; e, de técnicas estatísticas não-paramétricas. Os 
demais dados, de caráter qualitativo, foram submetidos à análise categorial de 
conteúdo. Conclui-se, assim, que o professorado investigado orienta-se por uma 
representação social, produto de uma atribuição de sentido coletivamente construído 
e compartilhado a respeito do ato de ensinar, constituindo-se numa síntese de 
diferentes fontes de informação e produção de saberes, que envolve elementos do 
senso comum, de um habitus religioso, de modelos pedagógicos considerados 
ultrapassados, das agências responsáveis pela formação docente e do discurso 
hegemônico sobre a educação atualmente. 
 
 
Palavras-chave: ensinar, representação social, habitus, campo educacional. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Teaching is an activity inherent to the human condition. Historically, from the 
institutionalization of education, the key role to pursue that activity has been 
attributed to the teacher, who is required to adapt to the demands of each historical 
conjuncture. Currently, according to the new paradigmatic requirements, the teacher 
must possess various skills in order to handle the complex and challenging act of 
teaching. Assuming the existence of a gap between what the State and the scientific 
discourse recommend the teacher act upon in the classroom, a decision was made to 
identify the configuration and structure of social representation in the act of teaching, 
put forth by elementary school teachers in the public schools of Natal, RN, Brazil. 
Therefore, the research relied on the theoretical model developed by Domingos 
Sobrinho (1998, 2000, 2003), which articulates the praxeology of Pierre Bourdieu 
with the theory of social representations of Serge Moscovici (1978). It was intended 
to demonstrate how teachers’ habitus, in its due historical context, directs the 
construction of social representations in the act of teaching which guides the actions 
of the teacher, particularly in the classroom context. At the methodological level, the 
following methods and techniques were used: bibliographic and documentary review 
in order to identify the scientific discourse on the subject matter and the official 
parameters of educational regulation and the act of teaching; the Procedure of 
Multiple Classifications – PMC in order to capture the configuration and structure of 
the representational content in focus, the direct observation of the classroom to 
identify in actual terms the social representation as "guide to action" as the theory 
preaches. From the standpoint of the analysis, quantitative data were analysed 
through Multidimensional Scaling – MDS, covering in this study the Multidimensional 
Scale Analysis – MSA and Smallest Space Analysis – SSA; and non-parametric 
statiscal techniques. Additional data of qualitative value had to undergo categorical 
content analysis. It was then concluded that the teachers investigated guided 
themselves by social representation, the product of collectively constructed and 
shared assumptions about the act of teaching, forming a synthesis of different 
sources of information and knowledge acquirement, involving elements of common 
sense, religious habitus, pedagogic models considered outdated, the agencies 
responsible for teacher training and the hegemonic discourse about education today. 
  
  
Keywords: teaching, social representation, habitus, educational field. 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

L’enseignement est une activité inhérente à la condition humaine. 
Historiquement, à partir de l’institutionnalisation de l’enseignement, le rôle privilégié 
de l’exercice de cette activité a été attribué au professeur, qui se voit obligé de 
s’adapter aux demandes de chaque conjoncture historique. Actuellement, en fonction 
des nouvelles exigences paradigmatiques, l’enseignant doit posséder divers atouts, 
pour faire face à la complexité et aux défis de l’acte d’enseigner. En partant du 
présupposé de l’existence d’un gap entre ce que l’État et le discours scientifique 
préconisent par rapport à l’action du professeur en salle de classe, nous avons 
décidé d’identifier la configuration et la structure de la représentation sociale de l’acte 
d’enseigner, construite par les professeurs d’enseignement primaire des écoles 
publiques de Natal/RN. Pour ce faire, notre recherche s’appuia sur le modèle 
théorique développé par Domingos Sobrinho (1998; 2000; 2003), qui articule la 
praxis de Pierre Bourdieu et la théorie des représentations sociales de Serge 
Moscovici (1978). Ainsi, nous avons tenté de montrer comment une habitude 
professorale, historiquement localisée, définit la construction de la représentation 
sociale de l’acte d’enseigner, qui oriente les actions du professeur, en salle de classe 
en particulier. Au niveau méthodologique, nous avons appliqué les méthodes et 
techniques suivantes: verifíer bibliographique et documentaire, visant l’identification 
du discours scientifique sur l’objet en question et des paramètres officiels qui 
régissent l’enseignement et l’acte d’enseigner; la Procédure de Classifications 
Multiples – PCM, dans l’objet d’appréhender la configuration et la structuration du 
contenu représentatif cerné; l’observation directe de la salle de cours pour identifier, 
dans les actes, la représentation sociale en tant que “guide de l’action”, ainsi que la 
théorie en discute. Du point de vue de l’analyse, les données d’ordre quantitatif 
furent analysées par le biais de la technique de Gradation Multidimensionnelle – 
MDS, qui couvre, dans cette étude, l’Analyse Graduelle Multidimensionnelle – MSA 
et l’Analyse des Espaces Réduits – SSA; ainsi que des techniques statistiques non 
paramétriques. Les autres données, d’ordre qualitatif, furent soumises à une analyse 
catégorielle de contenu. Nous avons conclu, de la sorte, que les professeurs qui ont 
fait l’objet de notre étude sont orientés par une représentation sociale, qui est le 
produit d’une attribution de sens construite collectivement et partagée, quant à l’acte 
d’enseigner, constituant une synthèse de différentes sources d’information et de 
production de savoirs, qui comprend des éléments de sens commun, de coutume 
religieuse, de modèles pédagogiques jugés dépassés, des agences responsables de 
la formation pédagogique et du discours hégémonique actuel sur l’éducation. 
 
 
Mots-clé: enseigner, représentation sociale, coutume, champ éducationnel. 
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O ato de ensinar, ao longo dos tempos, tem sido uma prerrogativa conferida 

especialmente aos professores. No século XXI, a realização desta atividade 

pressupõe uma série de competências de diferentes ordens. Para Rios (2001, p. 63), 

“o ensino competente é o ensino de qualidade”, aquele que apresenta a 

possibilidade de conexão entre as dimensões: técnica, política, ética e estética da 

formação docente. O paradigma atual classifica como professor competente aquele 

que fomenta sua prática assentada em um caráter reflexivo, colocando-se como 

profissional e pesquisador. Nessa perspectiva, Contreras (2002) concebe o trabalho 

dos professores e professoras como um trabalho intelectual, devendo desenvolver 

um conhecimento sobre o ensino que reconheça e questione sua natureza 

socialmente construída e o modo como se relaciona com a ordem social, assim 

como analisar as possibilidades transformadoras implícitas no contexto social das 

aulas e do ensino. Desse modo, são postas, aos professores, demandas de ordem 

política, legal, social, econômica, pessoal e profissional as quais transformam o ato 

de ensinar em uma tarefa complexa, permeada por grandes desafios. 

Para compreender como os professores representam o ato de ensinar numa 

realidade específica, com suas demandas subjacentes e dificuldades encontradas, 

lançamos mão do modelo teórico elaborado por Domingos Sobrinho (1994, 1998, 

2003), o qual articula a praxiologia de Pierre Bourdieu com a teoria das 

representações sociais de Serge Moscovici. Tal modelo se consubstancia no fio 

condutor deste trabalho, por meio do qual buscamos demonstrar como um habitus 

professoral historicamente situado pauta a construção da representação social do 

ato de ensinar construída pelos professores do ensino fundamental da rede pública 

estadual de Natal/RN, que serve de guia para suas ações no cotidiano do ambiente 

escolar e particularmente na sala de aula. Portanto, é nosso objetivo ainda, testar a 

pertinência desse modelo enquanto matriz teórica. 

Segundo Domingos Sobrinho (1994), o habitus enquanto estruturante de 

identidades sócio-culturais representa uma via de acesso à produção das 

representações sociais, assim como essas permitem a aproximação dos esquemas 

que constituem àquele. 

O habitus, como define Bourdieu (1983), dentre as muitas definições por ele 

apresentadas, é um sistema subjetivo, embora não individual, de esquemas de 

percepção e ação, produto de determinadas condições objetivas de construção dos 
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seres sociais. Estruturas estruturadas e estruturantes da vida social que estão na 

origem de  

 

 

Uma lógica, uma racionalidade prática, irredutível à razão teórica. É 
adquirido mediante a interação social e, ao mesmo tempo, é o classificador 
e o organizador dessa interação [...] constitui a nossa maneira de perceber, 
julgar e valorizar o mundo e conforma a nossa forma de agir, corporal e 
materialmente. (BOURDIEU,1983, p. 133) 

 

 

Do lado da praxiologia bourdieusiana, buscamos apoio em outros conceitos 

como o de capital simbólico, atributos não materiais que servem, dentre outras 

funções para orientar a distribuição dos indivíduos no espaço social das posições 

relativas, isto é, nos campos sociais. Esses, como o campo da educação, são 

universos sociais que, mesmo submetidos ao macrocosmo social, funcionam de 

modo mais ou menos autônomo como campos de força, espaços de disputa para a 

sua preservação ou transformação.    

 

 

É a estrutura das relações objetivas entre os agentes que determina o que 
eles podem e não podem fazer. Ou, mais precisamente, é a posição que 
eles ocupam nessa estrutura que determina ou orienta, pelo menos 
negativamente, suas tomadas de posição. (BOURDIEU, 2004, p. 23) 

 

 

Esse conceito é importante para situar o professorado no espaço das 

posições do campo educacional, tal como se manifesta em nível local, e para 

especular sobre suas possibilidades de mudança. 

Do lado da teoria das representações sociais, servimo-nos do conceito de 

Moscovici (1978) para apreender, em sua complexidade, a gama de informações e 

saberes, oriundos de diferentes fontes de produção, por vezes, díspares e 

conflitantes, mas inerentes ao processo de constituição de uma representação 

social, as quais se constituem em sentidos, coletivamente construídos e 

compartilhados, presentes em nossas interações cotidianas e nos objetos que 

produzimos ou consumimos: “[...] são entidades quase tangíveis [...] que circulam, se 

entrecruzam e se cristalizam continuamente, através duma palavra, dum gesto [...]” 
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(MOSCOVICI, 2003, p. 10). Dentre as diferentes funções desses sistemas de 

valores, idéias e práticas, Moscovici (ibid.) chama a atenção para a função de, 

 

 

[...] primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará as pessoas orientar-
se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, 
possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de uma 
comunidade, fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem 
ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história individual 
e social. (MOSCOVICI, 2003, p. 21) 

 

 

Buscamos, com base nesses apoios teóricos, apreender a configuração e 

estruturação da representação social do ato de ensinar e identificar, no nível prático, 

mais precisamente na sala de aula, como essa atua em articulação com os 

esquemas do habitus que dá visibilidade ao ser professor no universo pesquisado, 

pondo em relevo o que denominamos de “dimensão pedagógica do habitus 

professoral” em foco.  

Bourdieu (1983) buscou sempre apreender o habitus em suas três 

dimensões: eidos, operador cognitivo que auxilia a apreender certa homogeneidade 

nas disposições, nos gostos e preferências de grupos e indivíduos; hexis, que se 

revela através de gestos, posturas, tom de voz, tendo como vitrine o próprio corpo 

dos agentes sociais; e ethos, uma ética em sentido prático, não necessariamente 

consciente.  

Portanto, ser professor, compartilhar uma cultura específica, por 

conseguinte, um habitus, na visão praxiológica, significa ser portador de sistemas de 

esquemas mentais, que se materializam em gostos, estilos de vida, adesão a 

determinado sistema de valores (ethos), manifestação de uma hexis corporal 

específica e desenvolvimento de estratégias próprias para se movimentar em um 

campo específico do mundo social, mas também, com os demais espaços desse 

mundo.  

Diante do exposto, quanto à sua estrutura expositiva, esta tese distribui-se 

por cinco capítulos, sendo o primeiro destinado à reflexão sobre o ato de ensinar, o 

qual se baseou em fontes documentais e normativas, dentre as quais destacamos a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/1996, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (1998), o Plano Nacional de Educação – PNE (2000) 
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e as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN (1998); ampla consulta à literatura 

acerca do termo ensinar, sua constituição e demandas, destacando-se autores 

como: Comenius (2002), Cambi (1999), Andrade (2003), Saviani (1985), Libâneo 

(1994), Candau (1999), Gardner (1998), Morin (2000), Perrenoud (2000, 2000a), 

Schön (2000), Tardif (1991), Braz (2006) entre outros. 

No segundo capítulo, apresentamos o percurso metodológico realizado. 

Quanto aos métodos e técnicas foram empregados: o Procedimento de 

Classificações Múltiplas – PCM (ROAZZI, 1995) e a observação direta aplicada à 

sala de aula, seguindo-se algumas orientações clássicas sobre esse método, como 

as defendidas por Ludke e André (1986), mas também observando as advertências 

de Thiollent (1980) quanto à vigilância epistemológica na produção dos dados, além 

daquelas advogadas por Bourdieu (2001) relativas à postura reflexiva e reflexa que 

deve ter o pesquisador na interação com os sujeitos e as situações de pesquisa. 

A análise dos dados de caráter qualitativo foi apoiada nas orientações de 

Bauer (2002) e Bardin (2004), no que se refere à análise de conteúdo. Os dados de 

caráter quantitativo foram analisados com base nas noções estatísticas de Barbetta 

(2001), Hair (2005), Bisquerra (2004) com a utilização do software aplicativo 

Statistical Package for Social Sciences SPSS® (Inc, Chicago, EUA), versão 13.0 for 

Windows. 

O terceiro capítulo explicita a configuração e estruturação da representação 

social dos professores da rede pública estadual de Natal/RN sobre o ato de ensinar, 

considerando os dados obtidos por meio da aplicação do PCM e tratados pela 

técnica de Escala Multidimensional – MDS, a qual se decompõe, nesse estudo, em 

Análise Escalonar Multidimensional (Multidimensional Scalogram Analysis) – MSA e 

Análise de Menores Espaços (Similarity Structure Analysis) – SSA. Utilizamos ainda, 

para o cruzamento de variáveis diversas técnicas estatísticas não-paramétricas. 

Desse modo, foi possível perceber como se organizam os elementos e facetas da 

representação social dos pesquisados. 

 O capítulo quatro busca explicitar a articulação entre o conteúdo 

representacional e o habitus do professorado, além de demonstrar como as 

mudanças ocorridas no campo educacional repercutem na prática dos professores, 

assim como as tensões e contradições semânticas que apontam para continuidades 

e rupturas do ato de ensinar. Portanto, nesse capítulo evidencia-se o modelo teórico 

elaborado por Domingos Sobrinho (2003), a partir das justificativas dadas pelos 
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participantes da pesquisa durante a aplicação do PCM. Esta análise foi permeada, 

não somente nesse capítulo, mas em todo o trabalho: pela teoria das 

representações sociais, a partir dos escritos de Domingos Sobrinho (1995), 

Moscovici (1978), Jodelet (2001), Bonnewitz (2003), Sá (1998), Abric (2001) entre 

outros; pela praxiologia de Bourdieu (1989) com os conceitos de habitus e campo; e, 

para articulação de ambos os referenciais, consideramos, fundamentalmente, os 

estudos de Domingos Sobrinho (1995, 1998, 2003) e os trabalhos por ele orientados 

e publicados no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEd da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Dentre estes estão as teses 

de Albuquerque (2005), Lira (2007), Silva (2007) e Miranda (2008).  

O quinto, e último capítulo, apresenta os resultados obtidos na realização da 

observação direta em sala de aula. Essa permitiu perceber que, na prática, existe 

certa regularidade, assim como certas dissonâncias entre o discurso dos professores 

e a efetivação do ato de ensinar na sala de aula. Uma das principais constatações 

acerca dessas incongruências diz respeito às condições objetivas com as quais os 

professores se deparam para realizar o ato de ensinar. Tal fato tem repercussões 

diretas na qualidade do ensino ofertado pelos referidos professores como será 

demonstrado neste trabalho. 
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Neste capítulo, expusemos as concepções do ensino e do ato de ensinar 

que predominaram no Brasil ao longo do processo de institucionalização desse 

ensino, iniciado no final do século XIX. Como veremos no decorrer da exposição dos 

resultados da nossa pesquisa, as concepções científicas, ideológicas, formais e 

legais, bem como as orientações dessas sobre como deve ser tratado o objeto em 

discussão, estão muito distantes do que pensa e faz o professorado investigado, 

representando assim, um grande desafio para a consecução dos objetivos e metas 

das políticas educacionais do país.  

Ser professor pressupõe características diversas, ligadas às dimensões 

didático-pedagógicas, morais, intelectuais, culturais, sociais, políticas e econômicas. 

No entanto, todas estas dimensões se concretizam por meio da atividade 

preponderante atribuída ao professor que é ensinar. Pesquisas realizadas por 

autores como Dotta (2006) e Silva (2003) reforçam essa assertiva ao demonstrar 

como a figura do professor está intimamente relacionada ao ato de ensinar. Nessa 

perspectiva, é objetivo deste capítulo discorrer, embora brevemente, sobre a 

institucionalização do ensino e suas transformações, assim como sobre as 

exigências postas aos professores ao longo do tempo.  

 

 

1.1 A institucionalização do ensino no Brasil 
 

 

No Brasil, a institucionalização do ensino se deu no final do século XIX, 

fomentado por um contexto social, político e econômico que possibilitou à população 

frequentar a escola. O modelo utilizado nesse período inspirou-se na pedagogia 

humanista tradicional.  De acordo com Saviani (1985), ao longo da história da 

educação brasileira existiram e co-existiram diversas tendências, correntes e 

movimentos que compuseram diferentes pedagogias: pedagogia humanista 

tradicional, pedagogia humanista moderna, pedagogia tecnicista e pedagogia crítico 

social dos conteúdos ou histórico-crítica, dentre outras de menor inserção na 

educação brasileira. Atualmente, estão sendo difundidos os pressupostos das 

teorias pós-críticas, trazendo novas formas de pensar o ensino e a educação. 

A Pedagogia Humanista Tradicional, segundo Saviani (1985), teve presença 

destacada na história da educação brasileira, a partir de meados do século XIX. 
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Centrava o processo de ensino-aprendizagem na figura do professor, portanto, ao 

aluno cabia receber, de forma passiva, os conhecimentos, pautados em conteúdos 

previamente selecionados. A aquisição desses conhecimentos ocorria por meio de 

elaborações intelectuais e abstratas, visando transmitir o que de melhor a 

humanidade havia produzido, sendo, portanto, considerados verdades absolutas. O 

sistema de avaliação assentava-se essencialmente na realização de provas 

individuais e sem consulta, nas quais os alunos demonstrariam, apenas 

mnemonicamente, o que havia memorizado durante as aulas. Para quem obtinha 

êxito, a recompensa vinha através de prêmios. Para os demais, aplicavam-se 

punições. Dessa forma, os melhores eram enaltecidos, restando aos outros a 

sensação de fracasso.  

De acordo com Libâneo, nessa pedagogia, 

 

 

A atividade de ensinar é vista, comumente, como transmissão da matéria 
aos alunos, realização de exercícios repetitivos, memorização de 
definições e fórmulas. O professor passa a matéria, os alunos escutam, 
respondem o “interrogatório” do professor para reproduzir o que está no 
livro didático, praticam o que foi transmitido em exercícios de classe ou 
tarefas de casa e decoram tudo para a prova. (LIBÂNEO, 1994, p. 78) 

 

 

Dessa forma, o ensino não passava de um ato mecânico, em que o 

professor repassava os conhecimentos acumulados, aos alunos, que, a exemplo de 

uma gaveta ou depósito, assumiam a função de armazená-los. Por essas 

características, Paulo Freire (1983) denominou esse modo de ensinar de educação 

bancária.  

No início do século XX, principalmente a partir de 1930, as críticas à 

Pedagogia Humanista Tradicional contribuíram para o surgimento da Pedagogia 

Humanista Moderna, amplamente conhecida como “escolanovista”. Essa 

representava uma reação à primeira e se fundamentava em um modelo de educação 

no qual o aluno tornava-se o centro do processo ensino-aprendizagem.  

Nesse cenário, a psicologia assume papel fundamental, uma vez que 

considera as diferenças individuais. Há, portanto, um deslocamento de eixo em 

relação à Pedagogia Humanista Tradicional, ou seja, do eixo lógico para o 

psicológico; do esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; da 
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quantidade para a qualidade, alertando para o fato que o importante é “aprender a 

aprender” (SAVIANI, 1985).  

O aluno que, na Pedagogia Humanista Tradicional, era um mero repetidor e 

arquivador do conhecimento, passaria, na Pedagogia Humanista Moderna, a ser 

sujeito construtor do conhecimento. Nessa nova concepção de ensino, a maior 

importância deveria ser dada ao aluno, às suas necessidades e interesses. O 

professor assumiria o papel de estimulador e orientador da aprendizagem e o 

aprender se tornaria mais divertido e dinâmico. A educação deveria sintonizar os 

estudantes com o seu ambiente social, a partir de experiências cognitivas, realizadas 

de forma ativa, despertando o interesse e contemplando as necessidades 

individuais. Assim, o aluno aprenderia a fazer, fazendo. As provas e exames 

deixariam de ser instrumentos de verificação da aprendizagem dos conteúdos, pois 

esses passariam, doravante, a ser selecionados a partir dos interesses dos alunos. 

A avaliação seria pautada por trabalhos e dinâmicas de grupo, pesquisa e jogos de 

criatividade. Os aspectos cognitivos, com ênfase na memorização, dariam lugar aos 

aspectos afetivos (atitudes), com ênfase em auto-avaliações. 

Segundo Saviani (1985), os ideais “escolanovistas”, presentes na Pedagogia 

Humanista Moderna, contagiaram grande parte dos docentes. A disciplina e a 

transmissão do conhecimento deixaram de ser o foco do processo de ensino-

aprendizagem. Porém, esse foi um dos fatores que contribuíram para uma queda no 

nível de ensino destinado às camadas populares.  

Na verdade, os docentes que se apropriaram dos ideais escolanovistas, ao 

se depararem com a realidade, sentiram-se incapazes de pôr em prática a teoria 

apreendida, pois as classes eram lotadas, não havia material didático nem ambiente 

favorável à sua aplicação. E, para contrapor-se ainda mais ao entusiasmo inicial, 

constatou-se que a transmissão de conhecimentos ficou comprometida, pois, ao 

priorizar o aluno, não se deu a devida importância à aquisição do conhecimento 

sistematizado. 

Ao final da década de 1960 e principalmente a partir dos anos de 1970, 

consubstanciou-se a Pedagogia Tecnicista. Esta surge com a finalidade de tornar o 

processo de ensino objetivo, operacional e pragmático, abolindo a subjetividade e a 

articulação do pensamento crítico. O pressuposto de neutralidade científica, que 

embasava esta pedagogia, inspirava-se nos princípios da racionalidade, da 

eficiência e da produtividade. A mecanização do processo consolidou-se a partir do 
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uso dos meios de comunicação, destacando-se, a “instrução programada”, os “tele-

ensino”, as “máquinas de ensinar” etc. O foco era a organização racional dos meios, 

enquanto professor e aluno ocupavam uma posição secundária. O resultado dessa 

concepção foi a fragmentação do trabalho pedagógico e a acentuação da distância 

entre quem o planejava e o executava.  

A Pedagogia Tecnicista fundamentava-se na teoria da aprendizagem 

behaviorista, orientando-se por objetivos instrucionais pré-definidos e tecnicamente 

elaborados pela seleção de conteúdos didáticos centrados no planejamento formal, 

e por uma mecanização do processo de ensino e de avaliação, que opta pelo 

método das respostas rápidas e prontas. As escolas, sob a regência desse modelo 

pedagógico, burocratizaram-se e o processo educativo tornou-se objetivo e 

operacional. A avaliação transformou-se num vetor de medida, por meio da adoção e 

utilização da instrução programada (auto-ensino), das máquinas de ensinar, dos 

testes de múltipla-escolha, do tele-ensino e dos múltiplos recursos audiovisuais. 

Mediam-se, inclusive, os comportamentos dos alunos, considerados observáveis, 

válidos, mensuráveis, controláveis.  

As várias tentativas de melhorar a educação no país por meio de diferentes 

formas de pensar o ensino impregnaram a prática docente de certo sincretismo, 

onde se constata não só a influência da Pedagogia Tradicional, com ênfase no 

aprender, mas também da Moderna, com ênfase no aprender a aprender, e ainda da 

Pedagogia Tecnicista, com ênfase no aprender a fazer.  

Na década de 1980, ressurgem os debates sobre a educação e a concepção 

histórico-crítica ganha a cena. De acordo com Saviani (1985), era uma pedagogia 

articulada com os interesses populares, com ênfase na valorização da escola e no 

que ocorria em seu interior, assim como em métodos de ensino eficazes, os quais 

deveriam estimular a atividade e a criatividade dos alunos sem abrir mão, da 

iniciativa do professor; favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, 

sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em 

conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento 

psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, 

sua ordenação e gradação. O processo de ensino-aprendizagem não se concentra 

nem somente no professor (pedagogia tradicional), nem somente no aluno 

(pedagogia moderna), mas, em ambos, ou seja, professor e aluno como agentes 

sociais terão seu ponto de partida na prática social. Esse é o primeiro passo, 
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seguido de outros quatro: problematização, instrumentalização, catarse e a própria 

prática social. O fato desta última estar no ponto de partida e no ponto de chegada, 

explicita Saviani (1985), dá-se porque a princípio, professor e alunos encontram-se 

em níveis diferentes de compreensão dessa prática social, porém, o processo ocorre 

no sentido de desfazer tais, diferenças. Assim, a compreensão dos alunos em 

relação à prática social no ponto de chegada estará diferente da inicial, pois na 

primeira, o professor a compreendia sinteticamente e o aluno sincreticamente, na 

última, o aluno passa da síncrese à síntese. Com relação ao seu caráter 

democrático, Saviani (1985, p. 75) afirma que “o critério para se aferir o grau de 

democratização atingido no interior das escolas, deve ser buscado na prática social”. 

Advoga ainda que: 

 

 

o processo educativo é a passagem da desigualdade para a igualdade. 
Portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto 
democrático, sob a condição de se distinguir a democracia como 
possibilidade no ponto de partida e a democracia como realidade no ponto 
de chegada. Uma relação pedagógica identificada como supostamente 
autoritária quando vista de seu ponto de partida, pode ser ao contrário, 
democrática se analisada o ponto de chegada, isto é, pelos efeitos que 
acarreta no âmbito da prática social global. Inversamente, uma relação 
pedagógica vista como democrática no ponto de partida tenderá, dada a 
natureza do fenômeno educativo nas condições em que vigora o modo de 
produção capitalista, a produzir efeitos socialmente antidemocráticos. 
(SAVIANI, 1985, p. 81) 

 

 

A pedagogia histórico-crítica pretendia apontar para uma pedagogia 

revolucionária, abrindo espaço para as forças emergentes da sociedade, para as 

forças populares, para que a escola se inserisse no processo mais amplo de 

construção de uma nova sociedade. 

Nesse contexto, a tarefa principal do professor é garantir a unidade didática 

entre ensino e aprendizagem, através do processo de ensino, onde ensino e 

aprendizagem são duas facetas de um mesmo processo. O professor deve planejar, 

dirigir e controlar o processo de ensino, tendo em vista estimular e suscitar a 

atividade própria dos alunos para a aprendizagem. Deve ainda,  
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Transformar a matéria em desenvolvimentos significativos e 
compreensíveis, saber detectar o nível da capacidade cognoscitiva dos 
alunos, saber empregar os métodos mais eficazes para ensinar, não um 
aluno ideal, mas alunos concretos que ele tem à sua frente. (LIBÂNEO, 
1994, p. 89) 

 

 

Nessa perspectiva, o ensino tem a tarefa principal de assegurar a difusão e 

o domínio dos conhecimentos sistematizados legados pela humanidade. Daí que 

uma das tarefas básicas do professor é a seleção e organização do conteúdo de 

ensino e dos métodos apropriados, a serem trabalhados em um processo 

organizado na sala de aula.  

 

 

O ensino é a atividade do professor de organização, seleção e explicação 
dos conteúdos, organização das atividades de estudo dos alunos, 
encaminhando objetivos, métodos, formas organizativas e meios mais 
adequados em função da aprendizagem dos alunos. (LIBÂNEO, 1994, p. 
92) 

 

 

Já em meados da década de 1990, começam a surgir novos paradigmas 

que visam desconstruir os mais diversos entendimentos acerca dos componentes 

educacionais que pautam o ensino. De acordo com Paraíso (2004, p.05), as 

pesquisas pós-críticas em educação no Brasil têm buscado questionar “o 

conhecimento (e seus efeitos de verdade e de poder), o sujeito (e os diferentes 

modos e processos de subjetivação), os textos educacionais (e as diferentes 

práticas que estes produzem e instituem)”. Tem buscado ainda, problematizar as 

promessas modernas de liberdade, conscientização, justiça, cidadania e 

democracia, difundidas pelas pedagogias críticas brasileiras, abdicado da 

exclusividade da categoria classe social e discutido, questões de gênero, etnia, 

raça, sexualidade, idade, tempos e espaços educacionais, mostrando os processos 

de formação da escola moderna, bem como pensado, de diferentes formas, a 

diferença, a identidade e a luta por representação. 
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Em síntese, os objetivos da maioria dos estudos e trabalhos divulgados no 
período do contágio, que vem imediatamente após os traçados iniciais, 
parecem ser: divulgar os desafios teóricos e políticos colocados pelas 
teorias pós-críticas, mostrar a importância para a educação de seus 
argumentos e das questões por elas tratadas, e contribuir para criar 
caminhos investigativos e saídas metodológicas para escapar das 
totalizações e homogeneizações das metanarrativas, buscando 
possibilidades para pesquisar que utilizem o singular, o local e o parcial. 
(PARAÍSO, 2004, p. 10) 

  
 

Um dos maiores defensores das teorias pós-críticas é Tomaz Tadeu da 

Silva. Para ele, as pesquisas pós-críticas em educação têm feito o currículo, a 

pedagogia, o ensino e outras práticas educativas movimentarem-se. Ao "atirar 

flechas" e realizar investigações que perseguem as condições de invenção dos 

conhecimentos legítimos, das verdades, do sujeito, da naturalização e 

universalização dos sentidos, essas pesquisas, por um lado, expõem as 

arbitrariedades, os processos de criação, as historicidades e as forças que fizeram a 

imposição dos sentidos e, em contrapartida, criam novos sentidos e fazem a 

educação movimentar-se, "dançar" (PARAÍSO, 2004). 

Diante do exposto, percebe-se que o papel do professor se complexifica, 

uma vez que o domínio do conteúdo e da turma, ou seja, a disciplina, não são mais 

as principais prerrogativas para se efetivar um ensino considerado de qualidade. 

Nesta perspectiva, tanto a didática, como os estudos mais recentes vão dar o tom 

dessa nova forma de ensinar, surgindo assim práticas diferenciadas e tipos de 

professores, os mais diversos. 

 

 

1.2 Exigências atuais para o exercício do ato de en sinar – bases legais 

 

 

As políticas públicas para a educação, especialmente a partir da década 

iniciada em 1990, tiveram como finalidade básica recuperar a qualidade do ensino 

ofertado, garantindo ao maior número possível de crianças o acesso à escola. Nessa 

direção, surgiram leis e documentos com vistas a pautar esse reordenamento da 

educação e do próprio processo de ensino. Entre esses documentos são destaques: 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996 – 
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LDB nº. 9394/1996; os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, em 1998; as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e Superior – DCN, 

também em 1998 e o Plano Nacional de Educação – PNE, no ano 2000. 

Cada um desses documentos trouxe orientações para educação como um 

todo, incluindo a prática dos professores. À medida que eram lançadas as bases 

para uma nova forma de ensinar, os professores se viram coagidos a buscar 

alternativas para efetivar essa nova prática exigida.  

No tocante a LDB nº. 9394/1996, em seu terceiro artigo é explicitado que o 

ensino será ministrado com base nos princípios de: igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e de 

concepções pedagógicas; garantia de padrão de qualidade; valorização da 

experiência extra-escolar; vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais, entre outros. 

O referido artigo explicita uma abrangência de competências a serem 

desenvolvidas durante a realização do processo de ensino na escola, que por sua 

vez pressupõe um professor devidamente preparado e disposto a investir em 

formação e no redimensionamento de sua prática. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) trazem em seu texto diversas 

prerrogativas consideradas como fundamentais na atuação do professor. 

 

 

O professor deve ter propostas claras sobre o que, quando e como ensinar e 
avaliar, a fim de possibilitar o planejamento de atividades de ensino para a 
aprendizagem de maneira adequada e coerente com seus objetivos. É a 
partir dessas determinações que o professor elabora a programação diária 
de sala de aula e organiza sua intervenção de maneira a propor situações de 
aprendizagem ajustadas às capacidades cognitivas dos alunos. (PCN, 1998, 
p. 55) 

 

 

O documento, de modo geral, coloca como papel do professor trabalhar em 

uma perspectiva construtiva, cuja mediação do professor, por meio do processo de 

ensino, observará a complexidade e provisoriedade do conhecimento; o contexto 

cultural do alunado; a formação para o exercício da cidadania; a interdisciplinaridade 

e transversalidade dos conteúdos; o desenvolvimento das capacidades de relações 

interpessoais, cognitivas, afetivas, motoras, éticas, estéticas e de inserção social. 
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Já as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, instituídas por meio do 

Conselho Nacional de Educação – CNE, constituem-se em um documento de cunho 

mais técnico. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores 

da educação básica, em consonância com os PCN e a LDB nº. 9394/1996, elencam 

o perfil e as competências que os professores dos diversos níveis e modalidades da 

educação básica devem ter, as quais abarcam: o acolhimento e o trato da 

diversidade; o exercício de atividades de enriquecimento cultural; o aprimoramento 

em práticas investigativas; a elaboração e a execução de projetos de 

desenvolvimento dos conteúdos curriculares; o uso de tecnologias da informação e 

da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; o 

desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

Além destas competências, o citado documento explicita que o professor no 

seu exercício profissional deve: desenvolver a pesquisa, com foco no processo de 

ensino e de aprendizagem; permitir que a aprendizagem seja orientada pelo 

princípio metodológico geral, o qual pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação, o 

qual aponta para a resolução de situações-problema como uma das estratégias 

didáticas privilegiadas; desenvolver as competências referentes ao 

comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática; buscar 

compreender o papel social da escola; dominar os conteúdos a serem socializados, 

seus significados em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar; dominar 

o conhecimento pedagógico; conhecer os processos de investigação que 

possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica; gerenciar o próprio 

desenvolvimento profissional. O parágrafo 3º, desse mesmo artigo, prescreve 

características do professor baseadas na sua capacidade de debater questões 

contemporâneas mais amplas, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e 

o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, 

contemplando: cultura geral e profissional; conhecimentos sobre crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais e as das comunidades indígenas; 

conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da educação; 

conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino; conhecimento 

advindo da experiência. 

O Plano Nacional de Educação – PNE, por sua vez, regulamenta diretrizes, 

objetivos e metas a serem alcançados durante a Década da Educação (1997 - 
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2007), instituída pela LDB nº. 9394/1996, com vistas a elevar a melhoria da 

qualidade do ensino nesse período. Tais metas contemplam, dentre outros 

elementos, a formação em nível superior dos professores em exercício, valorizando 

a formação inicial e continuada e instigando-os a buscar essa formação. Nesse 

plano, é posta sobre o professor uma grande responsabilidade, pois, em sua 

redação, fica patente o papel de centralidade que o professor bem formado 

desempenha na melhoria da qualidade do ensino. Tal papel traz consigo novas 

exigências para o professor, como pode ser observado na seguinte citação: 

 

 

Esforços dos sistemas de ensino e, especificamente, das instituições 
formadoras em qualificar e formar professores têm se tornado pouco 
eficazes para produzir a melhoria da qualidade do ensino por meio de 
formação inicial porque muitos professores se deparam com uma realidade 
muitas vezes desanimadora. [...] Se, de um lado, há que se repensar a 
própria formação, em vista dos desafios presentes e das novas exigências 
no campo da educação, que exige profissionais cada vez mais qualificados 
e permanentemente atualizados, desde a educação infantil até a educação 
superior (e isso não é uma questão meramente técnica de oferta de maior 
número de cursos de formação inicial e de cursos de qualificação em 
serviço) por outro lado, é fundamental manter na rede de ensino e com 
perspectivas de aperfeiçoamento constante os bons profissionais do 
magistério. (BRASIL, 2000, p. 73) 

 

 

Como é perceptível no texto citado, o esforço empregado se consubstancia 

no sentido de manter o bom professor, ou seja, aquele que coaduna com as 

exigências postas e se dispõe a supri-las. Assim, são colocadas nesse plano, 

diretrizes relativas à formação e à prática dos professores, os quais estão em 

congruência com os documentos já referenciados. 

De modo geral, são estas as propostas contidas nos documentos oficiais 

que pautam a educação nacional desde a década de 1990, as quais trazem aos 

professores demandas legais e a necessidade de repensar sua forma de ensinar. 
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 1.3 O papel da Didática no desenvolvimento do ensi no – bases pedagógicas 

 

 

O objeto da didática é o ensino e seu objetivo a aprendizagem. Nesse 

sentido, necessário se faz discorrer, ainda que sucintamente, acerca das 

contribuições desse ramo da pedagogia para as transformações ocorridas no ensino 

brasileiro. 

Saviani (1985) citado por Veiga (1996), afirma que a didática tem grandes 

contribuições a dar em função de clarificar o papel político da educação, da escola e 

do ensino. As fases atravessadas pela didática remetem a cada contexto histórico, 

social e educacional vigente no país 

Assim, do ponto de vista da didática, e a exemplo das pedagogias citadas no 

item 1.2, a didática, na pedagogia tradicional, abarca o formalismo lógico, cujo 

ensino é concebido a partir de seu aspecto material, ou seja, a transmissão do saber 

historicamente acumulado. No que diz respeito à didática escolanovista – seu cerne 

está nos métodos e técnicas didáticas, o elemento formal é o psicológico e os 

pressupostos são psicopedagógicos e experimentais. Já a didática tecnicista, é vista 

como estratégia para alcançar produtos previstos e seu formalismo se expressa 

através do técnico, o ensino é mecanizado e alicerçado nos pressupostos da 

tecnologia educacional, visando a sua produtividade e o alcance da eficiência e 

eficácia. A didática numa perspectiva crítico-reprodutivista, evidencia um conteúdo 

ideológico do ensino e nega sua especificidade, além de apresentar um formalismo 

social, com ênfase na dimensão política, reduzindo a didática a uma antididática e 

negando sua dimensão técnica. Porém, a didática na perspectiva da pedagogia 

histórico-crítica, propõe-se a superar formalismos e reducionismos, relacionando-se 

dialeticamente com a sociedade, elevando o nível de consciência do educando, 

capacitando-o a atuar e alcançar sua emancipação social, econômica, política e 

cultural (CANDAU, 1999). 

Outro ponto importante destacado pela pedagogia histórico-crítica, de 

acordo com a autora, refere-se aos elementos constitutivos do processo de ensino: 

objetivos, conteúdos, métodos e avaliação; e, ao planejamento de ensino.  Ao se 

substituir método (pedagogia tradicional) por estratégia de ensino (pedagogia 

tecnicista), houve uma fragmentação do conteúdo. Buscando superar o tecnicismo, a 
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pedagogia crítico-reprodutivista transformou o conteúdo didático em algo secundário 

em detrimento do aspecto político. Todavia, a pedagogia histórico-crítica, em 

contraponto, defende a educação como um processo que faz parte do conteúdo 

global da sociedade e onde a prática pedagógica é vista como prática social. 

No tocante a relação professor-aluno, a autora afirma que, a pedagogia 

tradicional evoca a autoridade do professor como inquestionável e o aluno, em 

contrapartida, é concebido como um ser passivo, seguidor de modelos; os 

escolanovistas defendiam que esta relação deveria ser amigável favorecendo um 

clima de harmonia e interação; no enfoque tecnicista professor e aluno ocupavam 

posições secundárias, em função da ênfase nos meios; já na visão reprodutivista 

deixa-se de lado os vínculos entre professor e aluno e enfatiza-se a dimensão 

política.  A didática crítica busca superar o intelectualismo formal do enfoque 

tradicional, evitando os efeitos do espontaneísmo escolanovista, combatendo a 

orientação desmobilizadora do tecnicismo e recuperando as tarefas especificamente 

pedagógicas, desprestigiadas a partir do discurso reprodutivista, segundo afirma 

Veiga (1996). A didática comprometida procura compreender e analisar a realidade 

social na qual está inserida a escola; e, redimensionar a prática pedagógica por 

meio da elaboração da proposta de ensino numa perspectiva crítica da educação. 

Busca ainda, instrumentalizar os professores, articulando teoria e prática para 

resolver os problemas postos pela prática pedagógica e refletir sobre o papel sócio 

político da educação, da escola e do ensino. 

O enfoque da didática, de acordo com os fundamentos da pedagogia 

histórico-crítica, está em ir além dos métodos e técnicas, procurando associar 

escola-sociedade, teoria-prática, e ainda desenvolver uma alternativa que supere a 

relação dicotômica entre a pedagogia e a política, pois cada qual tem suas 

especificidades e são inseparáveis, já que são modalidades de uma mesma prática, 

a prática social. Para a autora, a didática auxilia no processo de politização do 

professor, ampliando sua visão e conscientizando-o de que o ensino é um processo 

sistemático e intencional de difusão e elaboração de conteúdos culturais e 

científicos. 

É importante destacar que, como advoga Candau (1999), a didática assume 

papel preponderante nessa nova forma de conceber o ensino. Especialmente, a 
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partir de 1982, quando foi realizado o emblemático seminário1 “A Didática em 

Questão”, o qual representou um momento de denúncias dos pontos críticos do 

ensino da didática e o anúncio de uma busca de caminhos a serem construídos 

conjuntamente. Foi vista a necessidade de contextualizar a didática e de repensá-la 

em conexão com uma perspectiva de transformação social. Foi destacado ainda, 

que seu objeto é o “como fazer” a prática pedagógica, mas que este só tem sentido 

quando articulado ao “para quê fazer” e ao “porquê fazer”, levando a 

conscientização de que a disciplina deve passar por uma revisão crítica, e que 

aquele era o momento de pensar a prática pedagógica concreta e articulada com a 

perspectiva de transformação social. Sob esse prisma, deve-se superar o 

reducionismo e o formalismo, bem como as dicotomias entre o técnico e o político. 

Nesse seminário, a didática foi posta em questão, na busca pela revisão de seus 

pressupostos e por sua reconstrução, tendo em vista uma concepção crítica da 

educação. 

Em suma, a didática desde a introdução da educação no Brasil pelos 

jesuítas em 1549, passou por inúmeras modificações. Já contemplou os aspectos 

formais, intelectuais e metodológicos do Ratium Studiorum; passou pela pedagogia 

tradicional, que privilegiava a racionalidade, a transmissão do conhecimento e o 

saber historicamente acumulado centrado nos conteúdos; atravessou o 

escolanovismo, o qual se centrava em métodos e técnicas didáticas, o elemento 

formal era o psicológico e o centro do processo de ensino era o aluno; foi alvo de 

mudanças radicais como as que ocorreram no tecnicismo, que dava ênfase a 

eficiência e eficácia do ensino através de uma produção acelerada, com a função de 

produzir mudanças comportamentais e onde a didática era vista como estratégia 

para alcançar produtos previstos, exaltava-se a técnica e a neutralidade da ciência; 

nos anos de 1980, passou por fortes questionamentos com enfoque político; 

atravessou um período de negação no âmbito da pedagogia crítico-reprodutivista; e, 

a partir da década de 1990, foi retomada a dimensão da prática social, encampada 

pela pedagogia histórico-crítica, a partir da qual professor e alunos são percebidos 

como integrantes do processo de ensino-aprendizagem, o conhecimento é 

                                                      
1 Em 1982, instalou-se o seminário denominado "A didática em questão", por iniciativa da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, que deu origem à série de Encontros Nacionais de Didática 
e Prática de Ensino. 
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concebido como parte do cotidiano, enriquecido com a construção de novas 

categorias, permitindo a superação da dicotomia existente nos demais enfoques. 

Atualmente, ao menos no discurso, o campo da didática tem buscado 

discutir e se pautar no compromisso com a transformação social e com a busca de 

práticas pedagógicas que garantam ensino eficiente para a população; formação do 

pensamento científico; e elevação do nível de consciência do educando sobre a 

realidade social. Esta é uma visão dialética, condizente com uma sociedade 

dinâmica, onde cada sujeito é singular e potencialmente capaz de transformar-se e 

transformar o mundo em que vive.  

É importante ressaltar que essas premissas didático-pedagógicas postas ao 

longo da educação brasileira não se deram de forma linear e que na maioria das 

vezes se limitam ao plano ideológico, onde a prática docente permanece 

reproduzindo velhos paradigmas. No entanto, a conjuntura político-social da década 

de 1980 trouxe diversos debates que em meio à abertura política confundiam-se. Foi 

um período em que uma série de novas demandas educacionais surgiu. Tanto por 

força de lei, quanto pela própria reorganização do país. Agora buscando se assentar 

em pressupostos democráticos. Assim, termos como ação-reflexão-ação e formação 

de cidadãos críticos tornaram-se jargões, trazendo novas demandas e desafios para 

a educação e para o exercício do ato de ensinar.  

 

 

1.4 Repensando o ensino – bases teóricas 

 

 

Uma das principais prerrogativas postas aos professores hoje, diz respeito à 

busca por novas formas de ensinar. Formas estas que favoreçam a formação de um 

sujeito de atitude, capaz de intervir na sua realidade; de emitir opiniões críticas; de 

portar-se adequadamente em diferentes situações; de conviver bem em grupos, 

sendo sociável e cooperativo; de resolver situações diversas e adversas por meio 

das competências adquiridas na formação e na escola; de saber utilizar as novas 

tecnologias; de ter consciência ética, política, moral e ambiental dentre outras. 

Desse modo, autores como Gardner (1998), Morin (2000), Perrenoud (2000), Schön 

(1995), Tardif e Lessard (2005), entre outros, têm contribuído para inserir na 
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conduta dos professores, ou ao menos em seus discursos, essas novas formas de 

pensar o ensino. 

Nessa perspectiva atual, a teoria das múltiplas inteligências de Gardner 

(1998), por exemplo, fornece uma boa base teórica, ao reconhecer as habilidades e 

talentos diferentes dos alunos. De acordo com o autor, nem todos os estudantes 

podem ser verbalmente ou matematicamente dotados, podendo desenvolver-se 

melhor em outras áreas, tais como a música, relações espaciais ou conhecimento 

interpessoal. Essa teoria pressupõe que cada aluno seja estimulado a desenvolver 

seus potenciais, usando as diferentes inteligências.  

Gardner (1998) buscou respaldo para seus estudos tanto na psicologia, 

quanto na neurociência e criou uma série de critérios sob os quais diferentes 

habilidades deveriam ser analisadas para verificar se constituíam ou não uma 

inteligência. Esse autor buscou, ainda, definir estas inteligências como “um potencial 

biopsicológico para processar informações que pode ser ativado num cenário 

cultural para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa 

cultura” (GARDNER, 1998, p. 47).  

Até o momento são consideradas, pelo autor, oito inteligências: verbal-

linguística, lógico-matemática, musical, espacial, naturalista, intrapessoal, 

interpessoal e corporal-cinestésica.  

O papel do professor é, então, o de mediador. É aquele que vai criar as 

situações propícias, ou possibilitar que a necessidade de aprender seja manifestada. 

Deve ainda, auxiliar os alunos, indagando, dando pistas, conduzindo-os, enfim, 

mediando o processo. 

Para Gardner (1998), todos possuímos as diversas inteligências, não 

obstante, desenvolvermos mais umas que outras. Assim, os alunos chegarão à sala 

de aula com jogos diferentes de inteligências desenvolvidas. Isto significa que cada 

um terá o seu próprio jogo original de forças e de fragilidades intelectuais. Esses 

jogos determinam o quanto é fácil ou difícil, para um estudante, apreender a 

informação quando esta é apresentada de uma maneira particular, isto é, restrita a 

um estilo de aprendizagem. Afinal, muitos estilos podem ser encontrados dentro de 

uma sala de aula.  

Sabe-se que nem todos os assuntos trabalhados em sala podem abarcar 

todos os estilos de aprendizagem encontrados, porém, o professor pode mostrar aos 

estudantes, como usar as suas inteligências mais desenvolvidas na compreensão de 
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um assunto onde empregariam normalmente as suas inteligências menos 

desenvolvidas.  

Em consonância com a teoria das múltiplas inteligências (GARDNER, 1998), 

a forma de avaliar o aluno também deve sofrer alterações, uma vez que a prova, 

com hora e data marcada, serve para demonstrar a capacidade mnemonica do 

aluno. Porém, para verificar  suas potencialidades de modo mais completo e 

complexo seria necessári o desenvolvimento de atividades como elaboração de 

portfólios do estudante, projetos independentes, jornais, dentre outras.  

Essa teoria tem portanto, diversas implicações para o trabalho do professor, 

o qual deve pensar em todas as inteligências como igualmente importantes, ao 

contrário do que sustentam os sistemas de instrução tradicionais, cuja a ênfase se 

dá no desenvolvimento e uso de inteligências verbais e matemáticas.  

Outra implicação é que os professores devem estruturar a apresentação do 

material num estilo que conjugue a maioria ou todas as inteligências. Um exemplo, é 

quando se ensina sobre um conteúdo, um professor pode mostrar aos alunos esse 

conteúdo sobre diversas formas – texto, música, dança, multimídia, etc. Esse  tipo 

de apresentação incentiva os  estudantes à aprendizagem, mas permite também que 

um professor reforce o mesmo material numa variedade de maneiras, ativando uma 

grande diversidade de inteligências. Ensinar desta forma pode facilitar uma 

compreensão mais aprofundada dos conteúdos ministrados. 

Morin (2000) traz aos professores um desafio ainda maior. Advoga que há 

uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes 

separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas e, por outro lado, 

realidades e problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais, planetários.  

 

 

As mentes formadas pelas disciplinas perdem suas aptidões naturais para 
contextualizar os saberes [...] O enfraquecimento da percepção do global 
conduz ao enfraquecimento da responsabilidade [...], assim como ao 
enfraquecimento da solidariedade. [...] A hiperespecialização impede de ver 
o global. [...] O retalhamento das disciplinas no ensino torna impossível 
apreender "o que é tecido junto", isto é, o complexo, segundo o sentido 
original do termo. (MORIN, 2000, p. 41) 

 

 



CAPÍTULO 1  FORMALIZAÇÕES E PROPOSIÇÕES PARA O ENSI NO 
E O ATO DE ENSINAR 

 

42 
 

Nesse sentido, o autor propõe uma reforma urgente do pensamento em 

sintonia com a nova ótica, por meio da qual o mundo vem sendo redescoberto pelas 

ciências e transformado pela informática. 

Ressalta que uma das revolucionárias descobertas de nosso tempo é que a 

ciência já não é o reino da certeza. Se, por um lado, o conhecimento científico se 

constrói sobre múltiplas certezas, por outro deixou de ser o domínio da certeza 

absoluta, no plano teórico. Pode-se dizer que o cerne do pensamento complexo 

proposto por Morin (2000) é a busca de uma nova percepção de mundo, a partir de 

uma nova ótica: a da complexidade. Em lugar da antiga percepção reducionista, 

cartesiana, propõe-se a conquista de uma nova percepção sistêmica, pós-

cartesiana, ainda em gestação. O autor admite que o conflito entre essas duas 

percepções ainda está longe de ser resolvido, pois, para ele sua solução depende 

das transformações em processo no mundo, que por sua vez, dependem da 

crescente conscientização dos homens, em relação a elas e ao novo lugar que cabe 

a cada um de nós no novo universo. 

Um dos impactos do pensamento proposto por Morin (1996) é o problema 

do ensino e da pesquisa, em nossos dias: o do conhecimento a ser descoberto, não 

mais isolado, mas em suas complexas relações com o contexto a que pertence. 

No pensamento complexo, o que importa ressaltar é o fato de que, no lugar 

do sujeito seguro, baseado em certezas absolutas está hoje um sujeito questionador 

que, diante desse mundo em acelerada transformação, tenta encontrar um novo 

ponto de apoio, para uma nova ordem. Não há caminho principal, nem centro 

orientador. Todos os caminhos são válidos. Tudo depende do sujeito que está no 

centro da busca e de seu objetivo. Essa é uma das idéias básicas do pensamento 

complexo: em meio à multiplicidade de caminhos que se abrem à investigação, é 

fundamental a existência de um centro comum a todas as áreas interligadas – a 

presença de um eu pensante e de um projeto que possa ser posto em ação. 

No século XVIII, na crise da passagem do mundo clássico para o mundo 

romântico, Rousseau (1999) já fazia referência ao estudo da condição humana, 

afirmação que Morin (2000) retoma, ao defender o papel que as ciências humanas 

devem desempenhar no processo de articulação dos saberes. De acordo com ele, 

paradoxalmente, são as ciências humanas que, no momento atual, oferecem a mais 

fraca contribuição ao estudo da condição humana, precisamente porque estão 

desligadas, fragmentadas e compartimentadas. Essa situação esconde inteiramente 
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a relação indivíduo/espécie/sociedade, e esconde o próprio ser humano. É urgente a 

re-humanização e a rearticulação interativa do ensino.  

A ciência não pode tratar sozinha dos problemas epistemológicos, filosóficos 

e éticos. Os indivíduos conhecem, pensam e agem segundo os paradigmas inscritos 

culturalmente neles, ou seja, de acordo com seus habitus. 

O autor critica a forma fragmentada, compartimentada e disciplinar do 

conhecimento, afirmando que tem levando a atrofiar mentalmente o processo de 

contextualizar e de globalizar. Afirma que é impossível conceber a complexidade do 

ser humano, adotando um pensamento disjuntivo e redutor, sendo necessário 

estudar e buscar compreender essa complexidade humana. 

O ser humano precisa situar-se no universo e na sua cultura. É na cultura 

que o homem se realiza enquanto ser humano. Se não a dispusesse, afirma Morin 

(2000, p. 52) "seria um primata do mais baixo nível. A cultura acumula em si o que é 

conservado, transmitido, aprendido, e comporta normas e princípios de aquisição". 

Afirma ainda que, 

 

 

A complexidade humana não poderia ser compreendida dissociada dos 
elementos que a constituem: todo o desenvolvimento verdadeiramente 
humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, 
das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie 
humana. (MORIN, 2000, p. 55) 

 

 

Esse autor aborda a questão da diversidade cultural como um dos mais 

preciosos tesouros da humanidade e que a desintegração de uma cultura face o 

caráter de dominação da sociedade mundializada significa uma perda enorme. Para 

ele, a educação deve mostrar o destino da espécie humana, através do estudo da 

complexidade que permite a tomada de consciência da condição dos seres humanos 

e da necessidade da diversidade dos indivíduos e das culturas existentes na Terra. 

Morin (2000) também considera fundamental exercer a compreensão, a qual 

requer a capacidade de comunicação, ou seja, requer entender as diferentes 

linguagens que se processam no momento da comunicação. A compreensão requer 

desprendimento de valor e sentimento de alteridade, estabelecendo um diálogo com 

o outro através da fala do mesmo. Pois é compreendendo o outro que podemos 
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compreender a nós mesmos. Compreender a diferença é um ato de construção e 

permanente reavivamento do pensamento democrático. 

Nesta perspectiva, é preciso reagrupar os saberes para buscar a 

compreensão do universo. Através do pensamento complexo, Morin (ibid.) procura 

restituir um conhecimento que se encontra adormecido, reagrupando unidade e 

diversidade. Com o passar dos tempos, as teorias restringiram-se a estudos por área 

e a complexidade das questões do homem tem sido pouco compreendida. Em sua 

opinião, os pesquisadores deveriam inscrever a competência especializada num 

contexto natural, na globalidade.  

Perrenoud (1993) também propõe, em seus estudos, diversas mudanças 

para a atuação do professor. Ressalta que 

 

 

A educação e o ensino oscilam entre reprodução e mudança, transmissão 
de uma herança e preparação para uma nova sociedade, continuidade com 
o passado e antecipação do futuro. A escola, por sua própria natureza, é 
uma confluência entre o velho e o novo, tanto para as pessoas quanto para 
o sistema e, por isso, está no centro do debate que sempre renasce entre 
antigos e modernos. (PERRENOUD, 1993, p. 33) 

 

 

Esse autor compreende que ser professor significa viver como agente de 

uma organização, mas também como artesão ou combatente, solitário ao mesmo 

tempo. Afirma que a escola mudou seja para antecipar as mudanças da sociedade 

ou para responder a elas. Mudou de estrutura, de programas, de tecnologias, de 

formas de ensinar e avaliar. Essas mudanças seguem diferentes direções. Por um 

lado, a modernização dos conteúdos e dos métodos, ligada à evolução dos 

conhecimentos científicos e das tecnologias; por outro, a humanização da relação 

pedagógica em função de uma nova concepção dos direitos humanos e dos direitos 

da criança, dos valores, do pluralismo cultural e das liberdades.  

Para Perrenoud (1993), ensinar é fazer parte de um sistema e trabalhar em 

diversos níveis. Ele afirma que, 

 

 

Durante muito tempo, a cultura individualista dos professores incitou-os a 
considerar que seu ambiente começava na porta de sua sala de aula. 
Todavia, a complexidade atual obriga a tratá-los como membros de um 
grupo com um papel coletivo e a questionar seus hábitos e suas 
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competências no espaço da equipe, do estabelecimento de ensino e da 
coletividade local, bem como no espaço propriamente pedagógico e 
didático. A organização da escolaridade em ciclos de aprendizagem e a 
emergência de outros dispositivos que enfraquecem o esquema fechado da 
classe também sugerem que o espaço didático e pedagógico é mais vasto 
que o face a face entre um professor e seus alunos. (PERRENOUD, 1993, 
p. 54) 

 

 

Considerando essa conjuntura, este autor resumiu as novas demandas para 

ensinar em dez grupos de competências: organizar e dirigir situações de 

aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens, conceber e fazer 

evoluir os dispositivos de diferenciação, desenvolver os alunos em sua 

aprendizagem e em seu trabalho, trabalhar em equipe, participar da administração 

da escola, informar e envolver os pais, utilizar novas tecnologias, enfrentar os 

deveres e os dilemas éticos da profissão, e, administrar sua própria formação 

contínua. 

Além dessas competências, o professor, de acordo com Tardif (1991) deve 

ainda dominar uma série de saberes que fazem, ou deveriam fazer parte do seu 

conhecimento: saberes profissionais – conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores (psicologia, sociologia, filosofia...); saberes 

das disciplinas – ofertadas e selecionados pela instituição universitária, nas diversas 

disciplinas oferecidas pela mesma; saberes curriculares – correspondem aos 

discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir do qual a instituição escolar 

categoriza e apresenta os saberes sociais selecionados por ela, a partir da cultura 

erudita, sob a forma de programas escolares que os professores devem aprender e 

aplicar; saberes da experiência – saberes específicos do trabalho cotidiano e no 

conhecimento de seu meio. Eles incorporam-se à vivência individual e coletiva sob a 

forma de habilidades, de saber fazer e de saber ser. 

Aliado a esses saberes, há ainda as exigências postas pelo Relatório para a 

UNESCO, da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 

coordenada por Jacques Delors (1996), cujo cerne está em assinalar novos objetivos 

à educação e, portanto, mudar a idéia que se tem da sua utilidade. Uma nova 

concepção ampliada de educação deveria fazer com que todos pudessem descobrir, 

reanimar e fortalecer o seu potencial criativo – revelar o tesouro escondido em cada 

um de nós. Isto supõe ultrapassar a visão instrumental da educação, passando a 
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considerá-la em toda sua plenitude: realização da pessoa que, na sua totalidade 

aprende a ser. 

Nessa perspectiva, são apresentados os quatro pilares da educação para o 

século XXI: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver; e aprender 

a ser. 

Com base nessa visão dos quatro pilares do conhecimento, é possível 

prever grandes consequências para a educação. O ensino-aprendizagem voltado 

apenas para a absorção de conhecimento e que tem sido objeto de preocupação 

constante de quem ensina deverá dar lugar ao ensinar a pensar, saber comunicar-se 

e pesquisar, ter raciocínio lógico, fazer sínteses e elaborações teóricas, ser 

independente e autônomo; enfim, ser socialmente competente. 

É requerido do professor mudança de posturas e adoção de atitudes 

condizentes com um novo olhar sobre a educação e, consequentemente, sobre sua 

prática. O professor é chamado a refletir, reelaborar, redimensionar e aprimorar sua 

prática, envolvendo-se em um constante movimento de ação-reflexão-ação 

(SCHÖN, 1995). 

Diante do contexto explicitado, torna-se patente a necessidade do próprio 

professor lançar um olhar diferenciado para sua prática, especialmente no que 

concerne ao ato de ensinar. As demandas são diversas. No entanto, faz-se 

necessário verificar como os professores estão percebendo sua ação; que 

responsabilidades admitem para si; que papéis estão dispostos a representar e 

quais demandas geram resistência. Nesse sentido, será apresentado, a seguir, a 

metodologia e os resultados alcançados por meio desta pesquisa, a qual explicita 

facetas que revelam elementos das representações sociais acerca do ato de 

ensinar, construídas pelos professores do ensino fundamental da rede pública 

estadual da cidade de Natal/RN. 
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A elaboração deste trabalho tinha como objetivo aprofundar a relação entre 

os elementos centrais e periféricos da representação social dos professores da rede 

pública de Natal/RN acerca de sua formação. Seria, portanto, a continuação da 

pesquisa desenvolvida durante o mestrado, cuja análise se limitou aos elementos 

centrais da representação social, obtidos por meio da teoria do núcleo central 

(ABRIC, 2001). Entretanto, ao longo do seu desenvolvimento, surgiu a necessidade 

de acessar a dimensão pedagógica da prática docente, ou seja, o ato de ensinar. 

Pois, por este viés, seria possível perceber a influência que a representação social 

dos professores teria no cotidiano da sala de aula, notadamente, na efetivação do 

ato de ensinar. A partir deste redimensionamento buscamos restabelecer o caminho 

a ser seguido para consecução dos objetivos propostos.  

Na elaboração deste estudo foram desenvolvidas estratégias metodológicas 

visando apreender os aspectos qualitativos e quantitativos da construção do objeto, 

o que envolveu a adoção de métodos e técnicas diferenciados, assim como 

diferentes instrumentos de coleta de dados e procedimentos de análise, os quais 

serão apresentados de forma detalhada neste capítulo. 

A primeira etapa do desenvolvimento desta pesquisa foi dedicada à 

construção dos marcos teóricos que delimitam o objeto de estudo. Inicialmente, foi 

realizado o levantamento das fontes documentais e normativas que regulam e 

definem como deve ser o ensino, pautando também a conduta do professor. Os 

documentos consultados foram: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

LDB nº. 9394/1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998), o Plano 

Nacional de Educação (2000) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (1998). Em 

seguida realizou-se ampla consulta à literatura acerca do termo ensinar, sua 

constituição e demandas, utilizando particularmente as contribuições teóricas dos 

autores: Comenius (2002), Cambi (1999), Andrade (2003), Saviani (1985, 2000), 

Libâneo (1984, 1987), Candau (1999), Gardner (1998), Morin (1996, 2000), 

Perrenoud (1993, 2000, 2000a), Schön (2000), Tardif (1991, 2000, 2005), entre 

outros.  

Fundamental nessa construção foi o autor Serge Moscovici (1978), com a 

teoria das representações sociais. Nesse campo teórico mencionamos Jodelet 

(2001), principal divulgadora dessa teoria por todo o mundo e, em nível nacional, Sá 

(1998) e Domingos Sobrinho (1994, 1998, 2003) que aplicam a abordagem do 

núcleo central ao estudo das representações sociais, desenvolvido pelo francês 
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Jean-Claude Abric (1994, 1998, 2001). No caso de Domingos Sobrinho utilizamo-nos 

do seu modelo teórico-metodológico de estudo da representação social que busca 

uma aproximação epistemológica entre a teoria das representações sociais e a 

praxiologia de Bourdieu. Por esta razão, realizamos uma revisão bibliográfica das 

teses defendidas e trabalhos publicados no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Educação – PPGEd da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

Dentre esses, as teses de Albuquerque (2005), Lira (2007), Saraiva (2007) e 

Miranda (2008). 

No que concerne aos procedimentos metodológicos da pesquisa foram 

empregados: o Procedimento de Classificações Múltiplas – PCM (ROAZZI, 1995) e 

outras estratégias de observação direta e indireta (LUDKE; ANDRÉ, 1986 e 

THIOLLENT, 1980). Para análise dos dados utilizamos: na dimensão discursiva, os 

autores Bauer (2002) e Bardin (2004) que apresentam a técnica de análise de 

conteúdo; e, na análise estatística, a Análise Escalonar Multidimensional – MSA 

(Multidimensional Scalogram Analysis) e a Análise de Menores Espaços – SSA 

(Similarity Structure Analysis) e, ainda, as noções de Barbetta (2001), Hair (2005) e 

Bisquerra (2004). Para processamento dos dados em base informacional utilizou-se 

o software aplicativo Statistical Package for Social Sciences – SPSS®. 

 

 

2.1 O universo e amostra da pesquisa 

 

 

O universo e a amostra da pesquisa foram definidos, tendo como ponto de 

partida a pesquisa realizada no mestrado. Assim, levou-se em conta os mesmos 

parâmetros, isto é, a determinação de uma amostra de 120 professores e 

professoras pertencentes à rede pública estadual de ensino da cidade do Natal/RN. 

No entanto, adicionou-se 10% do total dessa amostra, ou seja, mais 12 professores, 

obtendo 132 sujeitos, em virtude da necessidade de se fazer a observação direta, 

em sala de aula, visando aprofundar aspectos e questões surgidas nas fases 

anteriores. Decidiu-se também que o lócus da pesquisa seriam as escolas públicas 

estaduais mais populosas de cada zona urbana da cidade do Natal/RN, pois, 
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apresentam uma diversidade maior de professores, possibilitando uma amostra 

bastante heterogênea.  

O procedimento para selecionar a amostra de indivíduos que fazem parte de 

uma pesquisa, de acordo com Barbetta (2001), deve ser tal que assegure sua 

representatividade em relação à população. Assim, a amostra, neste trabalho, foi 

constituída pelo método aleatório estratificado, por meio do qual definiu-se sub-

populações, considerando as variáveis: gênero2, faixa etária e formação acadêmica. 

Posteriormente selecionou-se um estrato de 40% dos sujeitos, considerando cada 

uma dessas variáveis. 

A tabela seguinte apresenta as 25 escolas estaduais mais populosas no 

município de Natal/RN no que concerne ao número de funções docentes no ensino 

fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 A opção, neste trabalho, pela nomenclatura gênero ao invés de sexo, deve-se a compreensão de 
que masculino e feminino são categorias psicológicas socialmente construídas. A esse respeito, Pena 
e Correia (2003, p. 37) advogam que, “embora biologicamente fundamentado, o gênero é uma 
categoria relacional que aponta papéis e relações socialmente construídas entre homens e mulheres. 
Nas palavras de Simone de Beauvoir (1970), “não se nasce mulher, torna-se mulher”. Tornar-se 
mulher, mas tornar-se homem também, são processos de aprendizado nascidos de padrões sociais 
estabelecidos, que são reforçados através de normas, mas também através da coerção e são 
modificados no tempo, refletindo as mudanças na estrutura normativa e de poder dos sistemas 
sociais”. Para as autoras, o conceito de gênero é uma construção sociológica relativamente recente, 
que surgiu com vistas a responde à necessidade de diferenciar o sexo biológico de sua tradução em 
papéis sociais e expectativas de comportamentos femininos e masculinos, tradução esta, demarcada 
pelas relações de poder entre homens e mulheres vigentes na sociedade. Ressaltam, no entanto, que 
as informações com as quais se elaboram as estatísticas nacionais apresentam dados discriminados 
por sexo, e não por gênero, apesar de que, estão, de fato, revelando relações de gênero, razão pela 
qual a análise de séries históricas de dados estatísticos permite uma leitura sobre mudanças nos 
padrões sociais e no relacionamento entre mulheres e homens na sociedade brasileira. 
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Tabela 01 – Maiores escolas estaduais no critério funções docentes 

Ordem Escola Estadual Zona Funções 
Docentes  

1 Instituto Ary Parreiras Leste 68 
2 Augusto Severo Leste 50 
3 Professor Josino Macedo Norte 49 
4 Dom José Adelino Dantas Norte 47 
5 Jean Mermoz  Oeste 47 
6 Professor João Tibúrcio  Leste 45 
7 Desembargador Floriano Cavalcanti Sul 41 
8 Calazans Pinheiro Leste 38 
9 Professora Maria Nalva Xavier de Albuquerque Norte 38 

10 Professor Paulo P de Viveiros Norte 37 
11 Professora Dulce Wanderley  Norte 36 
12 Myryam Coeli  Norte 35 
13 Arq Elizabeth Fátima Araújo Guilhermino Norte 34 
14 Professor José F Machado Sul 34 
15 Aldo Fernandes de Melo Norte 33 
16 Gal Dioscoro Vale Norte 32 
17 Raimundo Soares Oeste 32 
18 Tiradentes  Leste 32 
19 Centro Educacional Alferes Tiradentes Norte 29 
20 Alberto Torres Leste 28 
21 Peregrino Júnior Norte 26 
22 Professor Luis Soares Oeste 26 
23 Soldado Luiz Gonzaga Oeste 26 
24 Alm Newton Braga Faria Leste 25 
25 Stela Wanderley Sul 25 

Fonte: DATAESCOLABRASIL/INEP 

 

 

Para obter uma maior representatividade espacial e social foram escolhidas 

escolas de zonas urbanas diferentes, proporcionalmente ao contingente 

populacional da zona em que estão inseridas. Em seguida, realizou-se uma nova 

triagem, selecionando as escolas que possuíam o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB3, referente ao ano de 2005. A utilização desse critério se 

deu no sentido de que se pretende, nesse trabalho, perceber se as contingências 

atuais têm acarretado o redimensionamento da prática do professor e influenciado 

na qualidade da educação ofertada no ensino público.  

Em consonância com os critérios estabelecidos, foram escolhidas duas 

escolas da zona norte, duas escolas da zona oeste, uma escola da zona leste e uma 
                                                      
3 Escolas da rede pública estadual que não apresentam IDEB se enquadram numa das seguintes 
situações: a) escolas exclusivamente com ensino profissionalizante e de Jovens e Adultos, bem como 
escolas com menos de 20 alunos matriculados nas séries avaliadas (4ª série / 5 º ano e 8ª série / 9º 
ano), conforme declaração prestada ao Censo Escolar; e, b) escolas em que menos de 10 alunos 
compareceram à avaliação (Prova Brasil), posto que, do ponto de vista metodológico, tal contingente 
não reflete o resultado de toda a escola. 
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escola da zona sul, todas com IDEB relativo ao ano de 2005 no ensino fundamental. 

Tanto a zona norte, quanto a zona oeste de Natal/RN abrigam maior número de 

escolas públicas que as zonas sul e leste. Tal fato, provavelmente se dá em função 

do poder aquisitivo e nível cultural diferenciado das populações que habitam as 

diferentes zonas geográficas da cidade. Enquanto as zonas sul e leste são 

constituídas de bairros considerados nobres, cuja população tem acesso ao ensino 

privado, as zonas norte e oeste abrigam os bairros denominados periféricos, 

demandantes de maior número de escolas públicas.  

 

 

Tabela 02 – Escolas selecionadas para aplicação dos instrumentos da pesquisa 
IDEB 2005 

ESCOLA ESTADUAL ZONA  Anos 
Iniciais  

Anos 
Finais  

Dioscoro Vale Norte 2,4 2,0 
Josino Macedo Norte 3,0 2,7 
Raimundo Soares Oeste 2,9 1,0 
Luis Soares Oeste 2,1 3,8 
Ary Parreiras Leste 4,0 4,1 
José Fernandes Machado Sul 3,4 - 

 

 

Uma vez identificadas as unidades escolares que comporiam a amostra da 

pesquisa, subdividimos os 132 participantes em sub-amostras, atendendo às 

exigências metodológicas do Procedimento de Classificações Múltiplas – PCM, cuja 

aplicação pressupõe conhecer com antecedência o universo semântico4 dos 

investigados que fazem parte desse procedimento. Mais adiante será explicitada 

melhor essa etapa da pesquisa. A subdivisão se deu da seguinte forma: 25% dos 

participantes constituíram a sub-amostra para exploração do universo semântico, ou 

seja, 34 deles. De acordo com os referenciais estatísticos adotados, esse percentual 

é considerado suficiente para representar a população. Para aprofundamento das 

questões percebidas a partir do PCM, selecionamos outra sub-amostra de 12 

participantes (10%) para realizar a observação. Esse percentual também é 

considerado, pelos estatísticos, representativo, para essa técnica. Portanto, do total 

de 132 participantes restaram 86 professores, os quais constituíram a terceira sub-

                                                      
4 Referimo-nos a aspectos linguísticos e simbólicos dos grupos locais. 
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amostra para aplicação do PCM. Essa subdivisão pode ser visualizada conforme 

figura que segue. 

 

 

 

Figura 01 – Obtenção da amostra 

 

 

Definida a amostra, teve início a coleta de dados que embasou a dimensão 

empírica deste trabalho. Antes, porém, de apresentarmos, em detalhes, a aplicação 

de cada instrumento utilizado, apresentaremos a caracterização dos professores 

pesquisados. 
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2.2 Caracterização geral dos professores pesquisado s 

 

 

Cada escola foi mapeada com vistas a verificar a quantidade de 

pesquisados para cada estrato. Assim, foram registrados, por estrato (gênero, faixa 

etária e formação), todos os professores do ensino fundamental das escolas 

participantes5. Do total, foi extraído um percentual de 40%, resultando em uma 

amostra de 86 professores. O mesmo percentual de 40% foi extraído de cada 

extrato, resultando na quantidade de professores, por escola e por extrato, 

demonstrada na tabela a seguir. 

 

 

  Tabela 03 – Distribuição da amostra pelos parâmetros de gênero, faixa etária e formação 

Parâmetros  Dioscoro 
Vale 

Josino 
Macedo 

Raimundo 
Soares 

Luis 
Soares 

Ary 
Parreiras 

José 
Fernandes 
Machado 

Masculino 8 21 10 10 7 16 Gênero 
Feminino 18 21 14 18 37 34 
20 a 30 anos 6 15 2 3 5 4 
31 a 40 anos 10 26 4 0 12 18 
41 a 50 anos 7 1 10 25 11 26 

Faixa 
Etária 

mais de 50 
anos 3 0 8 0 16 2 

Ensino Médio 0 12 5 1 6 0 
Graduação 24 27 13 24 30 40 Formação 
Especialização 2 3 6 3 8 10 

 

 

As tabelas apresentadas a seguir explicitam o mapeamento feito nas 

escolas integrantes do campo da pesquisa. A tabela 04 demonstra o número total de 

professores divididos por gênero. 

 
 
 
 
 

                                                      
5 Identificamos uma pequena diferença entre o número total de professores nas escolas pesquisadas 
(214) e o número de funções docentes disponibilizados pelo MEC (241). Essa diferença pode ser 
explicada pelo fato do MEC registrar as funções docentes e não o número de professores realmente 
em sala de aula. Ou seja, um professor pode ter mais de um vínculo e, portanto, mais de uma função 
docente na mesma escola.  
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Tabela 04 – Distribuição dos professores por gênero 

GÊNERO Frequência  Percentual  
Masculino 72 34,00 
Feminino 142 66,00 
Total 214  100,00 

 

 

Como a maioria das pesquisas revela, o número de mulheres na docência 

do ensino fundamental é superior ao número de homens. No caso desta pesquisa 

quase o dobro dos professores é de mulheres. 

Já a tabela 05 explicita o total de professores divididos por faixas etárias. 

 

 

Tabela 05 – Distribuição dos professores por faixas etárias 

IDADE Frequência  Percentual  Percentual 
Acumulado  

Entre 20 e 30 anos 35 16,00 16,00 
Entre 31 e 40 anos 70 33,00 49,00 
Entre 41 e 50 anos 80 37,00 86,00 
mais de 50 anos 29 14,00 100,00 
Total 214 100,00  

                        * O percentual acumulado refere-se ao percentual atual somado  
              aos anteriores  

 

 

Ao observarmos a tabela fica evidente que 70% dos professores se 

localizam entre 31 e 50 anos de idade. As idades limítrofes, tanto aquelas que 

antecedem quanto as que sucedem essa faixa possuem um número aproximado de 

professores. 

A tabela 06 apresenta o total de pesquisados divididos por formação 

acadêmica. 

 

 

Tabela 06 – Distribuição dos professores por formação acadêmica 

FORMAÇÃO Frequência  Percentual  Percentual 
Acumulado  

Ensino Médio 24 11,00 11,00 
Graduação 158 74,00 85,00 
Especialização 32 15,00 100,00 
Total 214 100,00  
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É importante ressaltar que os professores do ensino fundamental da rede 

pública estadual de Natal/RN podem ser classificados como qualificados, pois 74% 

possuem formação inicial e 15% concluíram uma especialização. No entanto, não 

foram registrados professores com pós-graduação stricto sensu, ou seja, no nível de 

mestrado e doutorado. 

Foram selecionados os professores respondentes da pesquisa levando em 

consideração o método probabilístico aleatório estratificado. A tabela a seguir 

demonstra o percentual de cada escola, assim como a constituição da amostra, 

buscando manter as proporcionalidades. 

 

 

Tabela 07 – Distribuição comparativa do percentual da população e da amostra 

PARÂMETROS População  
% 

Amostra  
% 

Diferença  
% 

Masculino 34,00 30,23 3,77 Gênero 
Feminino 66,00 69,77 -3,77 
Entre 20 a 30 anos 16,00 13,95 2,05 
Entre 31 a 40 anos 33,00 15,12 17,88 
Entre 41 a 50 anos 37,00 51,16 -14,16 

Faixa 
Etária 

mais de 50 anos 14,00 19,77 -5,77 
Ensino Médio 11,00 4,65 6,35 
Graduação 74,00 65,12 8,88 Formação 
Especialização 15,00 30,23 -15,23 

 

 

Os baixos índices de diferença verificados na tabela apontam para a 

validade da amostra escolhida, em função da manutenção de suas 

proporcionalidades. 

Além das variáveis citadas foram consideradas outras variáveis associadas 

ao local, ao nível e período de ensino. 

As tabelas apresentadas a seguir se referem aos professores da amostra 

divididos por escola e zona urbana da cidade de Natal/RN. 
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Tabela 08 – Distribuição dos professores por escolas e zonas urbanas 

ESCOLA ESTADUAL ZONA  Frequência  Percentual  Percentual 
Acumulado* 

Dioscoro Vale Norte 10 11,63 11,63 
Josino Macedo Norte 17 19,77 31,40 
Raimundo Soares Oeste 10 11,63 43,02 
Luis Soares Oeste 16 18,60 61,63 
Ary Parreiras Leste 16 18,60 80,23 
José Fernandes Machado Sul 17 19,77 100,00 
Total  86 100,00  

 

 

Como já mencionado, a zona norte e a zona oeste possuem um percentual 

maior de professores – 31,40% e 30,23% – respectivamente, devido à presença de 

um número maior de escolas nessas zonas. 

A tabela 09 apresenta a distribuição dos professores somente por zona, 

tanto em números absolutos quanto percentuais. 

 

 

Tabela 09 – Distribuição dos professores por zonas urbanas 

ZONA Frequência  Percentual  Percentual 
Acumulado 

Norte 27 31,40 31,40 
Sul 17 19,77 51,16 
Leste 16 18,60 69,77 
Oeste 26 30,23 100,00 
Total 86 100,00  

 

 

Muito embora o nível de ensino pesquisado seja o fundamental, a tabela 

seguinte divide os professores por anos desse nível de ensino, considerando que os 

anos iniciais são constituídos por professores ditos polivalentes, ou seja, que 

ministram todas as disciplinas aos alunos do 1º ao 5º ano, geralmente formados em 

pedagogia; e os anos finais por professores de áreas específicas, os quais ensinam 

aos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 

 

 

Tabela 10 – Distribuição dos professores por anos do ensino fundamental 
NIVEL DE ENSINO Frequência  Percentual  

Fundamental (anos iniciais) 34 39,53 
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Fundamental (anos finais) 52 60,47 
Total 86 100,00 

 

 

Conforme a tabela 10, mais da metade dos professores, isto é, cerca de 

60%, atuam nos anos finais do ensino fundamental e o restante, aproximadamente 

40%, atua nos iniciais.  

Os dados da tabela a seguir referem-se aos turnos de trabalho dos 

professores. 

 

 

Tabela 11 – Distribuição dos professores por turno 

TURNO Frequência  Percentual  Percentual 
Acumulado 

Matutino 44 51,16 51,16 
Intermediário 1 1,16 52,33 
Vespertino 33 38,37 90,70 
Noturno 8 9,30 100,00 
Total 86 100,00  

 

 

Como pode ser visto, a maioria dos professores pesquisados se concentram 

nos turnos diurnos, uma vez que o ensino fundamental é preferencialmente ofertado 

durante o dia e quando ofertado à noite, geralmente é na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos – EJA. 

A tabela 12 explicita a distribuição dos professores por gênero. 

 

 

Tabela 12 – Distribuição dos professores por gênero 
GÊNERO Frequência  Percentual  

Masculino 26 30,23 
Feminino 60 69,77 
Total 86 100,00 

 

 

Mantendo as mesmas características da população total, a amostra confirma 

o número superior de mulheres na docência do ensino fundamental.  

Na tabela a seguir, são apresentados os dados referentes à faixa etária dos 

professores. 
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Tabela 13 – Distribuição dos professores por faixas etárias 

IDADE Frequência  Percentual  Percentual 
Acumulado  

Entre 20 e 30 anos 12 13,95 13,95 
Entre 31 e 40 anos 13 15,12 29,07 
Entre 41 e 50 anos 44 51,16 80,23 
Mais de 50 anos 17 19,77 100,00 
Total 86 100,00  

 

 

Mais uma vez, é possível confirmar que a maioria, cerca de 66% dos 

professores, se situa entre 31 e 50 anos de idade. 

A última variável considerada refere-se à formação acadêmica, conforme 

mostra a tabela a seguir. 

 

 

Tabela 14 – Distribuição dos professores por formação acadêmica 

FORMAÇÃO Frequência  Percentual  Percentual 
Acumulado  

Ensino Médio 4 4,65 4,65 
Graduação 56 65,12 69,77 
Especialização 26 30,23 100,00 
Total 86 100,00  

 

 

A tabela apresentada demonstra que a formação dos professores se dá, 

substancialmente, em nível de graduação e uma parcela considerável em nível de 

pós-graduação lato sensu. 

As tabelas seguintes têm o objetivo de, a partir de alguns cruzamentos de 

variáveis6, verificar suas relações. Nesse sentido, apresentam, em números 

absolutos e percentuais, a quantidade de professores que se encontram em 

determinada faixa etária e etapa do ensino fundamental. 

 

 

 

 

                                                      
6 Também chamada de tabela de contingência, essa tabela é utilizada para representar os dados de 
duas ou mais variáveis categóricas de forma conjunta.  
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Tabela 15 – Cruzamento das variáveis idade e etapas de nível de ensino 
Idade 

NÍVEL DE ENSINO 20 a 30 
anos 

31 a 40 
anos 

41 a 50 
anos 

Mais de 
50 anos 

Total 

Frequência 3 4 17 10 34 FUNDAMENTAL  
(anos iniciais) Percentual 8,8 11,8 50,0 29,4 100,0 

Frequência 9 9 27 7 52 FUNDAMENTAL 
(anos finais) Percentual 17,3 17,3 51,9 13,5 100,0 

Total 12 13 44 17 86 
 

 

Observando-se a tabela é possível afirmar que, tanto nos anos iniciais como 

nos anos finais do ensino fundamental, a maior parte dos professores está com 

idades entre 41 e 50 anos. 

 

 

Tabela 16 – Cruzamento das variáveis gênero e etapas de ensino 
Nível de Ensino 

GÊNERO  Fundamental 
(anos iniciais) 

Fundamental 
(anos finais) 

Frequência 4 22 Masculino 
Percentual 15,00 85,00 
Frequência 30 30 Feminino 
Percentual 50,00 50,00 

Total 34 52 
 

 

A partir da tabela 16 é possível identificar uma clara predominância de 

mulheres nos anos iniciais do ensino fundamental, pois há, aproximadamente, 1/5 

de homens para 4/5 de mulheres. Nos anos finais, verifica-se uma igualdade 

numérica entre homens e mulheres. Esse dado remete à questão da feminização 

histórica das primeiras séries do ensino fundamental destacada por vários autores, 

inclusive de forma crítica, como é o caso de Freire (1993) em sua obra “Professora 

sim, tia não”, na qual discorre contundentemente sobre o fato da professora assumir 

um papel maternal e familiar, descaracterizando a função do ensino como uma 

profissão merecedora de status, reconhecimento financeiro e qualificação. 

Em síntese, a população estudada apresenta-se da seguinte forma: (a) 

predominantemente feminina (69,77%); (b) com maioria absoluta na faixa etária de 
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41 a 50 anos (51,16%); (c) qualificada, uma vez que 95,35% possuem formação 

inicial e, praticamente um terço, (30,23%), possui cursos de especialização. 

 

 

2.3 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados  

 

 

A variedade e combinação de técnicas e métodos de pesquisa podem ser 

justificadas pelo que afirma Abric (1994): 

 

 

A escolha de uma metodologia (de coleta como de análise) é determinada 
naturalmente por considerações empíricas (natureza do objeto estudado, 
tipo de população, constrangimentos da situação, etc.), mas também de 
modo mais fundamental pelo sistema teórico que subentende e justifica a 
pesquisa. (ABRIC7 apud SÁ, 1996, p. 104) 

 

 

Abric (1998) ressalta a necessidade de se desenvolver uma abordagem 

multimetodológica na apreensão das representações sociais. Portanto, para se 

conhecer os conteúdos de uma representação podem ser empregados métodos 

interrogativos, como questionários, desenhos, entrevistas; métodos associativos, 

evocações, associações livres, mapas associativos, entre outros. 

O conteúdo da representação social do ensinar foi coletado 

fundamentalmente por meio do PCM. Esse método exige, antes de sua 

operacionalização efetiva, uma incursão no universo linguístico e simbólico dos 

pesquisados. Sendo assim, para que se obtivesse tal conhecimento foi aplicado a 

Técnica da Associação Livre de Palavras – TALP. Em seguida, aplicamos o PCM, o 

qual se constituiu de duas etapas: procedimento de classificações livres e de 

classificações dirigidas. Foi utilizado ainda, como procedimento de coleta de dados a 

observação direta em sala de aula. A seguir explicitaremos cada um desses 

procedimentos. 

 

 
                                                      
7 ABRIC, Jean-Claude. Pratiques sociales et répresentations. Paris: Presses Universitaires de France, 
1994. 
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� Técnica da Associação Livre de Palavras – TALP 

 

 

A Técnica da Associação Livre de Palavras consiste em estimular o 

pesquisado a associar entre três e cinco palavras a um termo indutor (palavra ou 

expressão) sugerido pelo pesquisador. Essa técnica envolve ainda: a hierarquização 

das palavras evocadas, em ordem crescente de importância; a seleção daquela 

considerada a mais importante; e a justificativa da importância que lhe foi atribuída. 

O que chamamos de incursão no inverso linguístico e simbólico dos sujeitos 

(ou universo semântico) trata-se de, antes da aplicação do PCM, realizar a 

associação livre de palavras. Dessa forma, pode-se verificar a pertinência do 

estímulo empregado, criando-se a possibilidade de mudança ou ajustes, de acordo 

com o objeto a ser investigado e o universo linguístico dos pesquisados. 

Para Andrade (2003), a TALP contribui para se entender como uma 

representação se constitui a partir de suas articulações internas, pois permite 

 

 

O acesso aos sistemas de categorizações usados para construir tais 
representações, seus conteúdos internos e sua organização. Isso se torna 
possível através do estudo da frequência de aparecimento dos itens, de 
sua localização perante os outros e da importância dada aquele item pelos 
participantes. Quando os coeficientes de correlação são significativos, nos 
confirmam ou reforçam as hipóteses apontadas pela organização dos 
elementos das representações sociais. (ANDRADE, 2003, p. 76-77) 

 

 

A partir desse entendimento aplicou-se a TALP junto a uma sub-amostra de 

34 professores, em quatro unidades escolares da capital do estado, sendo uma em 

cada região geográfica da cidade do Natal/RN. Para a execução da TALP 

selecionou-se as escolas listadas a seguir.  
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Tabela 17 – Escolas selecionadas para aplicação do TALP 

Ordem Escola Estadual Zona Funções 
Docentes  

1 Augusto Severo Leste 50 
2 Dom José Adelino Dantas Norte 47 
3 Jean Mermoz  Oeste 47 
4 Desembargador Floriano Cavalcanti Sul 41 

Fonte: DATAESCOLABRASIL/INEP 

 

 

A partir do termo indutor ensinar é...  os participantes deveriam evocar, 

livremente, 03 palavras ou expressões que lhes viessem à mente (anexo A). 

Para sistematização dos dados realizou-se um levantamento por frequência 

dos termos evocados, contabilizando o número de ocorrências dos termos. As 

palavras evocadas foram agrupadas por campo semântico, aplicando-se como ponto 

de corte a frequência <2, ou seja, aquelas palavras que tiveram apenas 1 evocação, 

uma vez que semanticamente estão presentes nos termos elencados, conforme 

tabela a seguir. 

 

 

Tabela 18 – Termos evocados na técnica de associação livre, categorizados por dimensões 
e organizados pela frequência. 

DIMENSÃO ORD / ITENS FREQUÊNCIA 
1 AMAR 7 
2 AJUDAR 6 
3 DEDICAÇÃO 6 
4 PRAZER 6 
5 DOM 5 
6 PACIÊNCIA 3 

DIMENSÃO 
AFETIVA 

7 REALIZAÇÃO 2 
1 APRENDER 4 
2 EVOLUIR 4 
3 SUPERAR 3 
4 CAPACITAÇÃO 3 
5 BUSCA 2 

DIMENSÃO DO 
APRENDER 

6 APRIMORAR 2 
1 EDUCAR 10 
2 COMPARTILHAR 4 
3 ESSENCIAL 4 
4 RESPONSABILIDADE 4 
5 TRANSMITIR 4 
6 ALFABETIZAR 3 
7 CONSTRUIR 2 
8 TRANSFORMAR 2 

 
 

DIMENSÃO DO 
SABER FAZER 

9 ÉTICA 2 
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A organização dos termos evocados nas dimensões apresentadas na tabela 

18 possibilitaram uma maior aproximação acerca do que pensam os professores 

sobre o ato de ensinar. 

 

i. Dimensão afetiva : compreende a gama de sentimentos que se instauram 

no professor a partir das experiências vivenciadas no ato de ensinar. 

Remete a um viés religioso, pautado no sacerdócio. 

 

ii. Dimensão do aprender : apresenta características voltadas para o próprio 

sujeito, revelando que ensinar tem implicações não somente para o outro, 

mas também, e, de modo efetivo, para o sujeito que se dispõe a ensinar; 

 

iii. Dimensão do saber fazer : revela os elementos prescritores para o ato de 

ensinar, ou seja, os atributos e a ética construída no cotidiano subjacente a 

esse ato, evidenciando prerrogativas do saber-fazer do professor. 

 

Após essa etapa passou-se à aplicação do PCM. 

 

 

� Procedimento de Classificações Múltiplas – PCM 

 

 

Para apreender a representação social do ensinar construída pelos 

professores da rede pública estadual do Natal/RN utilizou-se, como principal 

instrumento para coleta de dados, o PCM, que engloba técnicas de classificação 

livre, classificação dirigida e justificativas a essas classificações. De acordo com 

diversos estudos realizados (ROAZZI, 1995; ANDRADE, 2003; LIRA, 2007; entre 

outros) o PCM é uma abordagem metodológica que permite o acesso aos sistemas 

de classificação dos objetos do mundo, presentes na mente dos sujeitos. 

Originalmente esse procedimento surgiu da extensão das técnicas do Repertory Grid 

Interview de George Kelly e da técnica Q de William Stephenson8 e vem sendo 

                                                      
8 A técnica, Repertory Grid Interview, nasceu dos estudos do psicólogo americano George Kelly nos 
anos de 1950 quando formulou a Teoria da Personalidade do Constructo Pessoal (Personal Construct 
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utilizado por diversos pesquisadores (ROAZZI, 1995; ROAZZI, MONTEIRO, 1995; 

ROAZZI; FREDERICCI; CARVALHO, 1999; ANDRADE, 2003). Por esse caminho, 

pode-se apreender os conteúdos representacionais, alocando-os em agrupamentos 

distintos, a partir de suas relações de interdependência. 

 

 

O PCM desempenha um importante papel, especialmente nas fases iniciais 
exploratórias da investigação, cujos pressupostos teóricos não estão claros 
ou são difíceis de serem encontrados. Os conceitos e categorias geradas 
através deste estudo piloto podem indicar certas hipóteses para uma 
exploração mais detalhada da relação entre os fenômenos. (ROAZZI, 1995, 
p. 13) 

 

 

O PCM permite aos indivíduos expressar-se a respeito do objeto 

investigado, utilizando seus próprios construtos e estruturas mentais, fruto de sua 

percepção, compreensão e interpretação do mundo social (ROAZZI, 1995). Por essa 

razão, desempenha papel importante na compreensão dos sistemas conceituais, 

minimizando a interferência do pesquisador. Nessa perspectiva,  

 

 

O PCM pressupõe que o indivíduo possui um conhecimento estruturado do 
mundo no qual ele está inserido. O que caracteriza cada estrutura ou 
categoria é a relação conceitual entre os elementos pertencentes a esta 
estrutura. A partir da investigação de como e quais categorias as pessoas 
usam quando interagem com aspectos do mundo no qual vivem, pode-se 
compreender como as pessoas pensam em relação a estes aspectos e 
como os conceitualizam. (ROAZZI, 1995, p. 16) 

 

 

É, portanto, uma metodologia que faz uso extenso de análises 

multidimensionais, respeitando-se a dimensão qualitativa e sistêmica dos dados em 

todo o processo investigativo, do desenho da pesquisa à coleta e interpretação dos 

dados (GUTTMAN, 1968, 1991; ROAZZI, 1995; ROAZZI e DIAS, 2001). 

A aplicação do PCM consiste em duas etapas: a de classificação livre e de 

classificação dirigida. Embora sejam momentos distintos do PCM, a classificação 

livre e a classificação dirigida são aplicadas sequencialmente e sem intervalo entre 

elas. 

                                                                                                                                                                      
Psychology). Por sua vez, a técnica Q nasceu dos estudos do físico e psicólogo inglês William 
Stephenson. 
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• Classificações livres 

 

 

Na classificação livre o entrevistado é convidado a considerar uma série de 

itens ou elementos relevantes para os objetivos da investigação, e a classificá-los ou 

categorizá-los em grupos de acordo com os critérios que o mesmo adote. Nenhuma 

limitação é posta pelo entrevistador na forma como o entrevistado realiza sua 

classificação. Solicita-se, unicamente, que os itens sejam separados em grupos de 

tal maneira que todos os elementos em um grupo possuam algo em comum que os 

distinga dos itens de outro grupo.  

 

 

Este procedimento de classificação de itens requer pouco do entrevistado; 
basicamente que este indique, segundo sua opinião, categorias a certos 
elementos de acordo com as características que estes possuam.  Poucas 
são as limitações e nenhuma exigência é feita quanto a maneira de 
processar a classificação. (ROAZZI, 1995, p. 12) 

 

 

A classificação livre permite ao entrevistado expressar seu próprio ponto de 

vista ao invés de ter que adaptar suas próprias formas de conceitualização às 

conceitualizações pré-definidas pelo pesquisador. A importância desse procedimento 

revela-se no fato de poder fornecer novas hipóteses ao estudo, até então, não 

facilmente identificáveis. 

Desse modo, após a apreensão dos campos semânticos por meio da TALP9, 

utilizamos os cartões (ANEXO B) contendo, em uma face, uma das palavras 

constituintes do universo semântico dos sujeitos e, na outra face, a numeração 

correspondente à cada uma das palavras. No nosso caso, para cada uma das 2310 

palavras evocadas pelos professores, durante a aplicação da TALP, havia um cartão 

com o respectivo termo e uma numeração na face oposta. A numeração adotada 

correspondia à ordem alfabética dos termos. 

                                                      
9 A Técnica de Associação Livre de Palavras foi adaptada ao campo da Psicologia Social, por Di 
Giácomo em 1981 e desde então vem sendo amplamente utilizada nas pesquisas sobre as 
representações sociais (NÓBREGA; COUTINHO, 2003). 
10 Cada um dos 34 professores que participou da TALP evocou 3 palavras, ou seja, um total de 102 
evocações. Dentre estas foi aplicado um ponto de corte, preservando as palavras que possuíam 2 ou 
mais evocações, restando assim 88 evocações, porém, em 23 palavras diferentes. 
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De posse dos 23 cartões com os termos impressos, cada professor das 

escolas participantes da pesquisa foi orientado a formar grupos com as 23 palavras 

apresentadas, da forma que melhor lhe conviesse. Depois de feito os agrupamentos, 

registramos, em um formulário (ANEXO 01), os grupos feitos pelo sujeito, utilizando 

a numeração que cada palavra trazia no verso do cartão. Em seguida, solicitamos 

que fossem justificados os agrupamentos. Novamente, foi feito o registro, desta vez, 

por meio de gravação de áudio.  

Concluída esta etapa passamos para o procedimento de classificações 

dirigidas. 

 

 

• Classificações dirigidas 

 

 

No procedimento de classificações dirigidas, o pesquisador apresenta os 

critérios para classificação, mas, o número de elementos em cada grupo, o conteúdo 

e o número de grupos, continuam sendo decisões do sujeito. Como já referenciado, 

os critérios remetem ao grau de associação de cada item com o termo indutor, 

sendo classificados em uma escala de cinco gradações: muitíssimo associado, muito 

associado, mais ou menos associado, pouco associado e não associado. Vale 

salientar que, embora não se fixe o número de grupos que serão classificados, o 

entrevistado não poderá formar mais de cinco grupos, uma vez que só existem cinco 

critérios de associação. 

 Sobre essa classificação dirigida Roazzi (1995) expõe, 

 

 

Este tipo de classificação é particularmente útil para replicar categorias de 
um critério identificado em uma classificação livre de maneira a sustentar 
ou desconfirmar sua validade [...] através dos repetidos procedimentos de 
classificação, o indivíduo também aprende algo sobre suas formas próprias 
de pensar em relação aos aspectos de suas experiências. (ROAZZI, 1995, 
p. 14) 

 

 

Uma vez formados os grupos de itens associados a cada critério, os sujeitos 

justificam essas formações, apresentando os motivos que conduziram às 
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classificações realizadas. Essas justificativas fornecem subsídios para se 

compreender como os sujeitos constroem os sentidos atribuídos ao termo indutor. 

Assim, após justificar o agrupamento livre das palavras, o sujeito foi 

orientado a classificá-las conforme os seguintes critérios: MUITÍSSIMO 

ASSOCIADO; MUITO ASSOCIADO; MAIS OU MENOS ASSOCIADO; POUCO 

ASSOCIADO e NÃO ASSOCIADO. Ou seja, considerando a palavra ensinar , o 

sujeito deveria agrupar as palavras, seguindo essa escala de associação. Mais uma 

vez, os agrupamentos foram registrados, considerando a numeração existente no 

verso dos cartões. E por último, solicitamos que justificasse os agrupamentos e 

fizemos o registro em áudio. 

 

 

� Observação direta da sala de aula 

 

 

Este tipo de observação visou a apreender, na prática, a dimensão 

pedagógica do habitus professoral em questão, posto que, enquanto conceito 

operacional, o habitus permite, através da análise de suas dimensões (eidos, ethos 

e hexis), identificar como atuam os seus esquemas de pensamento e ação. Da 

mesma forma, considerando-se a representação social como guia para a ação, 

pode-se observar, defende Domingos Sobrinho (2003), como os esquemas do 

habitus influenciam essa e como são por ela influenciados. Como afirma Jodelet 

(2005), as práticas são o momento de maior visibilidade da função prática das 

representações sociais. 

A observação direta, de acordo com Cavalcanti (2000), envolve diversas 

atividades como: fixar detalhes, elaborar notas mentais, buscar semelhanças e 

diferenças, identificar pontos que chamem a atenção, identificar questões 

aparentemente insignificantes, construir conexões, enfim, uma série de 

procedimentos possibilitados por meio do olhar crítico do pesquisador. Por meio 

dessa técnica foi possível registrar e refletir sobre os eventos da sala de aula, a 

ação, os gestos, a postura dos professores durante o ato de ensinar, a distribuição 

espacial dos alunos, a organização do ambiente, o controle do tempo, enfim, uma 

gama de elementos extremamente úteis para os fins almejados. 
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Ludke e André (1986) salientam o lugar privilegiado das sessões de 

observação na pesquisa educacional, afirmando que possibilitam um contato estreito 

e pessoal do pesquisador com o objeto de pesquisa, o que revela muitas vantagens, 

como a verificação direta da ocorrência de determinado fenômeno e a possibilidade 

de descoberta de novos aspectos do problema. 

 

 

2.4 Procedimentos de análise dos dados 

 

 

No tocante ao procedimento de análise dos dados foram utilizados para a 

dimensão quantitativa o software SPSS® e as noções estatísticas de Barbetta (2001) 

e Bisquerra et al (2004); e para a dimensão qualitativa a técnica de análise de 

conteúdo explicitada pelos autores Bauer (2002) e Bardin (2004). 

 

 

� Análises Multidimensionais 

 

 

Os dados obtidos através desta abordagem, que se fundamenta em 

julgamentos de similaridade, podem ser analisados utilizando procedimentos ou 

técnicas de escalonagem multidimensional. O MDS (Multidimensional Scaling) é 

uma ferramenta matemática que nos permite representar espacialmente, como num 

mapa, as (di)similaridades entre objetos, sem a necessidade de um conhecimento a 

priori dos atributos subjacentes a esses objetos, criando aquilo que é designado por 

mapa perceptual. O elemento essencial de definição de todo método de 

escalonagem multidimensional é a representação espacial da estrutura de dados 

(YOUNG, 1987), uma vez que, através dessa técnica, pode-se construir uma 

representação geométrica dos dados que permita verificar se é possível identificar 

uma estrutura relacional no conceito estudado, traduzindo o nível de associação 

entre os atributos em distâncias euclidianas11. Esse procedimento permite converter 

                                                      
11 A Distância Euclidiana advêm da geometria sobre planos baseada nos postulados de Euclides (360 
a.C. – 295 a.C.). Corresponde à distância geométrica entre dois pontos no plano multidimensional, 
por isso mesmo é a medida mais comum para indicar proximidade entre pontos.  
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as distâncias e similaridades de natureza psicológica em distâncias do tipo 

euclidiano, possibilitando a apresentação de estruturas mais complexas através de 

representações geométricas. Sobre essa análise Hair (2005) expõe,  

 

 

Em escalonamento multidimensional, o objetivo é transformar julgamentos 
de consumidores sobre similaridade ou preferência (p. ex., preferência por 
lojas ou marcas) em distâncias representadas em um espaço 
multidimensional. Se os respondentes julgam os objetos A e B os mais 
semelhantes, comparados com todos os outros possíveis pares de objetos, 
técnicas de escalonamento multidimensional colocarão os objetos A e B de 
tal forma que a distância entre eles no espaço multidimensional seja menor 
do que a distância entre quaisquer outros pares de objetos. Os mapas 
perceptuais resultantes exibem a posição relativa de todos os objetos, mas 
análises adicionais são necessárias para descrever ou avaliar quais 
atributos ditam a posição de cada objeto. (HAIR, 2005, p.34) 

 

 

Assim, as variáveis são representadas graficamente como pontos, de 

maneira que quanto maior a correlação entre duas variáveis, mais próximos os 

pontos se irão localizar (GUTTMAN, 1968; YOUNG, 1987). 

Esse tipo de análise permite representar a totalidade dos dados num 

pequeno espaço, o que só ocorre raramente nas análises fatoriais. Os dados são 

comprimidos, reduzindo o número de dimensões, mas da melhor forma possível, 

para que seja sempre possível reconhecer sua forma inicial. Mesmo assim, a 

representação gráfica não é perfeita, ela é uma aproximação da estrutura real dos 

dados (BUSCHINI, 2005). Por isso mesmo, a representação gráfica obtida deve ser 

acompanhada por alguns índices. Neste trabalho, foi utilizada a ferramenta de 

Escala Multidimensional (ALSCAL12) disponibilizada pelo programa computacional 

SPSS®. Este programa constitui-se em um software utilizado na realização de 

análises estatísticas que propicia o processamento de dados, num ambiente gráfico. 

Oferece estudos de processo analítico como: planejamento, acessibilidade, 

gerenciamento e preparação de dados, análise, relatório e disponibilização. Neste 

trabalho, o SPSS® permitiu uma apreciação censitária dos grupos e contribuiu para o 

entendimento de algumas correlações entre níveis de expectativa, valores e 

                                                      
12 O algoritmo ALSCAL (alternating least squares scaling, ou mínimos quadrados alternados) é 
aplicável a dados cuja escala esteja em qualquer nível de mensuração, podendo ser utilizado no caso 
de se tratar de análise métrica ou não métrica. 
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conceitos que os sujeitos apresentavam em relação ao ato de ensinar. Trabalhou-se 

com a versão for windows 13.0 de 2004. 

Foram consideradas como medidas de ajuste o stress e o coeficiente de 

alienação13, os quais devem ser menores do que 0,1514.  

Para analisarmos os dados obtidos através do PCM, duas técnicas dessa 

análise multidimensional são apropriadas para tornar possível a exploração das 

estruturas implícitas nos dados: a Análise Escalonar Multidimensional – MSA 

(Multidimensional Scalogram Analysis) e a Análise de Menores Espaços – SSA 

(Similarity Structure Analysis) 15.   

 

 

� O MSA (Análise Escalonar Multidimensional) 

 

 

O Multidimensional Structuple Analysis originalmente conhecido como 

Multidimensional Scalogram Analysis (MSA) pertence à família das técnicas de 

análise escalonar multidimensional e foi introduzida na pesquisa para analisar o 

conteúdo das classificações livres. Essa análise é um método analítico 

particularmente adequado para compreender a natureza qualitativa de dados 

coletados em investigações durante suas fases exploratórias, uma vez que é 

conhecido por fazer uso total dos dados categóricos originais em sua forma bruta, 

interpretando-os como medidas de (dis)similaridade (ROAZZI, 1995). 

O MSA cria uma representação geométrica da distribuição multivariada, 

levando em consideração as inter-relações entre os itens. Entretanto, não é imposta 

nenhuma exigência a priori na distribuição das características dos itens ou na 

relação entre eles.  

 

 

                                                      
13 Stress é um índice de deformação presente na representação gráfica obtida. Índice importante uma 
vez que a análise estudada comprime os dados a fim de reduzir o número de dimensões, perde-se, 
portanto, em qualidade da informação. Quanto maior o índice, maior a precaução deve-se ter na 
análise da representação obtida. O coeficiente de alienação K é um valor estatístico utilizado 
exclusivamente em escalonamento multidimensional não-métrico, isto é, na SSA ordinal. 
14 Normalmente, esses coeficientes, menores do que 0,15, indicam uma solução aceitável para 
interpretar os dados. Todavia a conveniência de uma solução multidimensional depende de outras 
considerações (número de variáveis, dimensionalidade). 
15 Essas duas técnicas fazem parte da série de programas não-métricos Guttman-Lingoes. 
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Compara os sujeitos por intermédio dos itens, considerando as categorias 
atribuídas para cada item por cada sujeito: quanto mais próximas 
aparecem na projeção, mais similares estarão as categorias usadas para a 
classificação, evidenciando a relação conceitual existente entre os itens. 
Identifica-se, assim, as regiões que correspondem às categorias 
classificatórias utilizadas pelos sujeitos como grupo, possibilitando a 
análise das regiões formadas bem como de suas partições, abrindo espaço 
para a elaboração de uma teoria sobre esta construção. (ANDRADE, 2003, 
p. 112) 

 

 

Essa técnica de análise multidimensional não soma as variáveis, mas as 

compara (ANDRADE, 2003), levando em consideração todo o perfil apresentado, 

desconsiderando a sua frequência, comparando as categorias utilizadas por 

participante em cada item, estabelecendo a similaridade do número de categorias ao 

interior de cada linha e tendo como base a inter-relação entre os itens. Separa o 

espaço em regiões em que os itens pertencentes a uma categoria estão localizados. 

Esses elementos são projetados em um espaço geométrico não-dimensional, 

obedecendo ao princípio da contiguidade. 

 

 

� O SSA (Análise dos Menores Espaços) 

 

 

A Similarity Structure Analysis também conhecida como Smallest Space 

Analysis (SSA) é um subgrupo do conjunto de análise de dados MDS, a partir da 

qual se retrata a estrutura de dados num modelo espacial.  

A análise SSA faz parte da família de técnicas de escalonamento 

multidimensionais (MDS), a qual admite, a partir de julgamentos de similaridade, 

converter distâncias e similaridades de natureza psicológica em distâncias 

euclidianas, permitindo um julgamento analítico entre estruturas mentais complexas 

através de representações geométricas. O método das "variáveis externas enquanto 

pontos" permite a localização nessas representações geométricas de variáveis ou 

sub-populações de interesse da pesquisa, verificando sua dinâmica de estruturação 

no fenômeno sob investigação. 

Para Roazzi (1995), a SSA é muito parecida com a MSA, constituindo-se de 

um escalonamento multidimensional não-métrico, no qual o princípio fundamental é 

de proximidade; quanto mais semelhantes às observações em termos de como são 
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definidas, o mais próximo elas estarão relacionadas empiricamente, criando regiões 

de contiguidade ou regiões de descontinuidade. Além disso, as classificações 

analisadas através da SSA partem do pressuposto de que existe uma diferença 

quantitativa de mais para menos entre os itens analisados. Ainda sobre essa 

diferenciação, expõe Buschini (2005, p. 165), 

 

 

A MDS utiliza geralmente uma matriz de distâncias entre as variáveis 
(quanto maior o índice, maior é a diferença entre as variáveis), enquanto 
que a SSA apóia-se numa matriz de proximidades entre as variáveis 
(quanto maior o índice, maior é a semelhança entre as variáveis). Da 
mesma forma que existem muitas maneiras de calcular as distâncias entre 
as variáveis (distâncias euclidianas, quadrados das distâncias euclidianas, 
city block distance, etc.), também existem diferentes índices para mostrar a 
proximidade entre as variáveis (inverso da distância, correlações, índices 
de similitude, etc.).  

 

 

Matematicamente, o SSA calcula o coeficiente de correlação entre as 

variáveis, geralmente o r de Pearson16, mas podem ser utilizados outros tipos. 

Mesmo pelo fato de que esse índice tem sido capaz de lidar com amostras grandes 

e de distribuições de dados normais ou não. 

A disposição final dos pontos indica a relação existente entre estes: itens 

que se localizam em regiões diferentes não compartilham de uma mesma faceta e 

vice versa. Os pontos que se localizam na área central apresentam correlação maior 

com todos os outros, mas também serão menos discriminantes. As partições que 

porventura forem encontradas no espaço, distinguindo elementos, são consideradas 

evidências empíricas para aquela faceta, possibilitando que os pressupostos do 

pesquisador sejam empiricamente confirmados ou afastados (ROAZZI, 1995). 

 

 

� Teoria das Facetas 

 

 

                                                      
16 O r de Pearson é um coeficiente de correlação desenvolvido pelo matemático Karl Pearson que 
apresenta uma escala de medidas que vai de -1 a +1. Caso o resultado da correlação seja próximo a 
zero, não existe correlação entre as variáveis comparadas. No caso de valores próximos a -1 e +1, 
existe, respectivamente, uma correlação negativa forte e uma correlação positiva forte.  
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A Teoria das Facetas, de acordo com Bilsky (2003), foi criada e 

desenvolvida por Louis Guttman na década de 1950. Sua aplicação tem sido 

adequada para especificar a posição de um problema de pesquisa e das hipóteses 

estruturais. Entre os métodos desenvolvidos para se trabalhar com a teoria das 

facetas existe a técnica de análise de Escalonamentos Multidimensionais – MDS, e 

dentre suas várias possibilidades, destacamos a Análise Escalonar Multidimensional 

– MSA (Multidimensional Scalogram Analysis) e a Análise de Menores Espaços – 

SSA (Similarity Structure Analysis).   

A constituição das facetas corresponde à classificação das variáveis em 

categorias exclusivas e abrangentes com relação ao objeto estudado. Bilsky (2003) 

esclarece que 

 

 

A Teoria das Facetas parte da suposição de que as facetas têm um papel 
específico na estruturação do espaço multidimensional. Assim, a 
identificação de regiões no espaço multidimensional depende do tipo de 
correspondência entre a sentença estruturadora, que define o campo de 
interesse (isto é, o universo de observações) e o espaço SSA, que 
representa a inter-relação das variáveis como uma amostra do universo. 
[...] Estas regiões tomam formas muito específicas, como configurações 
circulares, cuneiformes ou faixas paralelas. (BILSKY, 2003, p. 361) 

 

 

As formas mais comuns de partição, de acordo com Levy17 (1985, apud 

BILSKY, 2003, p. 362), são axial, modular (ou radial) e polar (ou angular). 

 

 

                                                      
17 LEVY, Schlomit. Lawful roles of facets in social theories. In: CANTER, David (Org.), Facet theory: 
approaches to social research. Nova York: Springer, 1985. p. 59-96. 
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Figura 02 - Facetas e tipos de partição no espaço multidimensional 
Fonte: Bilsky (2003, p. 362) 

 

 

As facetas podem ser do tipo ordenadas ou qualitativas (categoriais). Será 

ordenada quando for possível identificar a hierarquia de correlações entre pares de 

variáveis. Pode apresentar-se de forma axial ou modular na divisão do espaço 

multidimensional, dependendo de sua relação com as outras facetas. Se não tiver 

relações com outras facetas, se apresentará de modo axial, onde seus elementos 

aparecem em sucessão linear, separados por linhas paralelas. Este tipo de partição 

é também conhecida como simplex axial de regiões. Quando a faceta ordenada  

 

 

Encontra-se relacionada com uma ou mais facetas, seus elementos se 
manifestarão como círculos concêntricos, isto é, de forma modular. Nesse 
caso, as variáveis representadas por pontos no círculo central têm um 
sentido mais geral que aquelas que estão localizadas próximas à borda. 
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Nesse sentido, as correlações das variáveis no centro resultarão mais 
altas, diminuindo à medida que se afastam. (BILSKY, 2003, p. 362) 

 

 

Além das facetas ordenadas, existem outras cujos elementos se diferenciam 

de modo qualitativo, sem que manifestem (normalmente) qualquer ordem óbvia. 

Estas facetas têm um papel polar (angular), seus elementos constituem regiões 

cuneiformes, de forma circumplex, com limites partindo de uma origem comum. 

Neste tipo de separação, os elementos de regiões adjacentes mostram uma 

semelhança maior com relação à característica medida para a faceta 

correspondente do que os de regiões não-adjacentes. Pode haver ainda, a 

combinação de facetas resultando em partições mais complexas (BILSKY, 2003). 

 

 

� Análise de Variância 

 

 

As classificações analisadas na parte dirigida do PCM partem do 

pressuposto de que existe uma diferença quantitativa de mais para menos entre os 

diferentes itens analisados, já que se trata de uma avaliação do item pelo 

pesquisado. Ocorre aqui, também a possibilidade de realizar novas considerações 

sobre os grupos de sujeitos, no momento em que há uma diferença quantitativa na 

classificação dos itens. Analisar a variância entre esses grupos de sujeitos pode 

demonstrar, ou não, hipóteses já defendidas na literatura ou na própria pesquisa.  

Análise de variância é a técnica estatística que permite avaliar afirmações 

sobre as médias de k populações e decidir se as diferenças amostrais observadas 

são reais ou casuais, isto é, se decorrentes de diferenças significativas nas 

populações avaliadas ou da mera variabilidade amostral. Aqui também vale o 

princípio de que o acaso só produz pequenos desvios, sendo as grandes diferenças 

geradas por causas reais. Portanto, essa análise é utilizada para comparar médias 

de mais de dois grupos simultaneamente. A análise de variância unidirecional de 

Kruskal-Wallis é uma das provas não-paramétricas mais úteis na pesquisa 

educativa. Pode ser utilizada, como visto, para decidir se k amostras independentes 

procedem de diferentes populações, ou seja, comprovar se existem diferenças entre 

suas médias, uma vez que compara dois ou mais grupos de casos em uma variável.  
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No nosso caso, utilizamos a análise de teste não-paramétrico com k 

amostras independentes, disponibilizada pelo SPSS®, e separamos esses grupos 

por nível de ensino, gênero e faixa etária; enquanto que as variáveis representam os 

itens da pesquisa utilizados na classificação dirigida do PCM.  

 

 

� Análise de Cluster   

 

 

Os métodos de análise de clusters são procedimentos de estatística 

multivariada que tentam organizar um conjunto de entidades (indivíduos ou objetos) 

em grupos relativamente homogêneos. Os procedimentos hierárquicos de análise de 

clusters produzem diagramas que descrevem o processo de agregação.    

Dado um conjunto de n indivíduos, para os quais existe informação sob a 

forma de p variáveis, o método de análise de clusters procede ao agrupamento de 

indivíduos em função da informação existente, de tal modo que os indivíduos 

pertencentes a um mesmo grupo sejam tão semelhantes quanto possível e sempre 

mais semelhantes aos elementos do mesmo grupo do que a elementos dos grupos 

restantes (PEREIRA, 2006).  

O dendograma ou diagrama de árvore é um diagrama bi-dimensional que 

representa a forma como os clusters são agrupados em uma estrutura de árvore 

(cada ramo representa um elemento, enquanto a raiz representa o agrupamento de 

todos os elementos), dessa forma cada nível descreve um conjunto diferente desses 

agrupamentos. 

No nosso estudo utilizamos a ferramenta de análise de cluster hierárquica 

disponibilizada pelo SPSS® e realizamos o método clusterizando os itens da 

pesquisa, obtidos nas classificações do PCM. 
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� Análise de Correlação Bivariada Não-paramétrica 

 

 

Importante identificar neste trabalho o índice de correlação entre os itens da 

pesquisa de forma bivariada. Agora não de forma conjunta, mas a cada par de itens. 

Buschini (2005) expõe sobre esse novo coeficiente que 

 

 

Esse coeficiente de monotonicidade apresenta inúmeras vantagens em 
relação ao tradicional coeficiente de correlação. Para Gutman, as variáveis 
psicológicas ou sociológicas raramente são ligadas entre si por relações 
lineares, mas frequentemente o são por relações monotônicas, o que 
explica o interesse de tal coeficiente para o estudo de fenômenos 
psicossociais. (BUSCHINI, 2005, p. 166) 

 

 

Na pesquisa foi utilizado o coeficiente de correlação Tau de Kendall, uma 

vez que as variáveis analisadas, os itens, são variáveis categóricas. 

Essa combinação de índices e análises estatísticas é capaz de dar uma 

visão mais aproximada dos aspectos quantitativos referentes às análises dos dados 

coletados na pesquisa. 

 

 

� Análise de conteúdo 

 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas que possibilita o estudo 

sistemático das comunicações, inicialmente, por meio da descrição das mensagens 

e, posteriormente, pelas inferências sobre os fatores que interferiram na sua 

produção. Representa um esforço para a interpretação de mensagens, conteúdos 

explícitos e implícitos, oscilando entre o rigor da objetividade e a fecundidade da 

subjetividade, quando o investigador procura entender o que os dados querem dizer. 

Nesse caso, a linguagem é utilizada como meio para compreender o que é 

investigado e conhecer a realidade, buscando o significado dos dados obtidos. A 

descrição e a inferência representam, portanto, o percurso para que se possa chegar 

à interpretação dos dados. Bardin (2004) e Laville e Dionne (1999) apontam a 
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análise de conteúdo como um procedimento de análise apropriado para uma 

diversidade de dados e objetos de investigação. Tendo em vista a natureza do 

material coletado, considerou-se um meio adequado para efetuar a análise dos 

dados no presente estudo.  

Bauer (2002) pontua que essa análise envolve duas dimensões principais: a 

dimensão sintática e a dimensão semântica. A primeira envolve os transmissores de 

sinais e suas inter-relações, descrevendo os meios de expressão e influência – 

como algo é dito e escrito – através da frequência de palavras e sua ordenação, 

vocabulário, tipos de palavras, características gramaticais e estilísticas. Já a análise 

semântica, envolve a explicitação dos sentidos conotativos e denotativos de um 

texto. O sentido denotativo de um texto é aquele encontrado nos dicionários, 

enquanto o sentido conotativo varia de pessoa para pessoa, de época para época.  

Para Franco (1986, p. 15), a semântica na análise de conteúdo é 

compreendida “[...] não apenas como o estudo da língua, em geral, mas como a 

busca descritiva, analítica e interpretativa do sentido que um indivíduo (ou diferentes 

grupos) atribui às mensagens verbais ou simbólicas”. 

Para facilitar a análise de conteúdo, Bardin (2004) sugere que seja efetuado 

um processo que envolve três fases. A primeira é denominada pela autora de pré-

análise e corresponde à fase de organização propriamente dita, é quando ocorre a 

escolha do material, a determinação do foco da atenção e das primeiras suposições, 

a organização preliminar e a preparação do material. Num segundo momento, 

definido como período de exploração do material, procede-se à análise dos dados, 

sendo realizado um estudo mais aprofundado a partir do referencial teórico e da 

finalidade do estudo, para efetuar a codificação e organização, em função das 

regras anteriormente formuladas. Por fim, podem ser executados o tratamento dos 

resultados e a interpretação, quando se procura a significação dos dados brutos, 

propõem-se as inferências e são formuladas interpretações de acordo com os 

objetivos previstos. 

No próximo capítulo será apresentado como os professores do ensino 

fundamental da rede pública estadual de Natal/RN representam o ato de ensinar, 

assim como as influências do habitus e as disputas que travam no campo 

educacional em busca de distinção. 
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A teoria das representações sociais tem contribuído como suporte teórico e 

metodológico na compreensão dos aspectos cognitivos e afetivos que mobilizam as 

práticas sociais. 

De acordo com Domingos Sobrinho (1998, p. 117), 

 

 

A teoria das representações sociais vem ocupando amplos espaços no 
campo das ciências humanas contemporâneas, na medida em que permite 
preencher certas lacunas abertas pela chamada crise dos paradigmas e, se 
não consegue responder, pelo menos contribui para a formulação de novas 
hipóteses para velhos problemas. 

 

 

A representação social permite operar, em termos práticos, a passagem do 

nível coletivo, estrutural, para o individual e subjetivo. Dessa forma, pode ser a porta 

de entrada para a apreensão do habitus, porquanto este, no nível macro, funciona 

como mediador entre o pensamento do indivíduo e seu papel na sociedade. Como 

afirma Domingos Sobrinho: 

 

 

A teoria das representações sociais contribui, assim, no nosso entender, 
para enriquecer o estudo das identidades coletivas, quando articulada com 
os conceitos de campo e de habitus desenvolvidos pela praxiologia de 
Bourdieu. (DOMINGOS SOBRINHO, 1998, p. 118) 

 

 

Esse pensamento tem balizado o modelo teórico defendido por este autor, 

cujo cerne se constitui na busca da articulação dos conceitos básicos da praxiologia 

de Bourdieu (habitus, capital simbólico, poder simbólico e campo social) com a teoria 

das representações sociais (MOSCOVICI, 1978). O referido modelo serviu de base, 

neste trabalho, tendo em vista compreender como os professores do ensino 

fundamental da rede pública de Natal/RN constroem suas representações acerca do 

ato de ensinar e como a apreensão dessas permite dar visibilidade ao habitus que, 

em uma dimensão macro, em relação à dimensão abrangida pelas representações 

sociais, orienta as práticas cotidianas dos professores no campo educacional.  
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3.1 Representação social do ensinar: análise das cl assificações livres e das 

classificações dirigidas 

 

 

As diversas demandas postas ao longo da história da educação brasileira, 

aliadas às diversas formas de ensinar, contribuíram para a formação de vários 

modelos de professores. Atualmente, existe uma taxionomia que denomina os 

professores de acordo com sua conduta, modo de compreender o ensino e os 

rebatimentos de sua prática. Nesse contexto, e a partir da análise dos sentidos 

atribuídos pelos professores ao ato de ensinar foi possível verificar a representação 

social18 compartilhada por esses e sua relação com as concepções do ensino 

disseminadas pela literatura. A seguir, serão apresentados os mapas 

multidimensionais baseados nos procedimentos MSA e SSA, os quais explicitam as 

facetas da representação social, portanto, o sentido coletivamente compartilhado 

pelos professores do ensino fundamental da rede pública estadual de Natal/RN 

acerca do ato de ensinar. 

 

 

3.1.1 Análises das classificações livres – MSA  

 

 

De acordo com os procedimentos realizados mediante a aplicação da TALP 

formamos categorias, considerando os campos semânticos que permitiram as 

primeiras aproximações acerca de como os professores representam o ato de 

ensinar. Uma dessas categorias denominamos de dimensão afetiva. Esta demonstra 

claramente uma matriz religiosa que remete o ensino a um sacerdócio, um dom, 

uma prerrogativa inerente a determinadas pessoas vocacionadas. Uma outra 

dimensão refere-se ao crescimento pessoal do professor, cujos elementos 

evidenciam o ato de ensinar como contribuição para a aprendizagem do próprio 

sujeito que ensina. Uma terceira dimensão diz respeito à ética profissional, ou seja, 

aqueles elementos definidos como necessários à consecução do ato de ensinar. 

                                                      
18 O leitor não familiarizado com a teoria deve estranhar o emprego, por vezes, das expressões 
“representações sociais” e “representação social”. Destacamos que, no primeiro caso, estamos nos 
referindo ao fenômeno que notabilizou Serge Moscovici em todo o mundo ocidental. No segundo 
caso, referimo-nos ao conceito central da teoria. 
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Concluída a aplicação do PCM, os dados foram processados pelo SPSS®, 

sendo produzidos os mapas multidimensionais. Utilizando o procedimento analítico 

MSA, apresentamos a seguir o mapa resultante da análise das classificações livres. 

 

 

 
Figura 03 – Mapa de projeção bidimensional da análise MSA 

 

 

A análise da fala dos pesquisados, de suas posturas, classificações e 

discursos demonstram a complexidade de ordenação do pensamento docente 

acerca do ato de ensinar. A apresentação das facetas explicita o sincretismo 

existente no âmbito educacional atualmente, posto que os estudos e teorias, as 

políticas educacionais, os cursos de formação pelos quais passaram, suas 

representações e o discurso circulante vigente propiciam a co-existência de diversos 

elementos conflitantes e antagônicos acerca do ato de ensinar, mas que configuram 

o campo representacional. Pautado nesse contexto e nas aproximações balizadas 

pela TALP, seccionou-se o mapa apresentado, apreendendo três facetas do ato de 

ensinar: a faceta da dimensão sacerdotal, a faceta do cresci mento pessoal e a 

faceta da dimensão ética .  
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A análise das facetas do mapa revela diversos elementos importantes para 

compreensão e apreensão da estrutura das representações sociais acerca do ato de 

ensinar construídas pelos professores. Elementos já vislumbrados com a aplicação 

da TALP. Por exemplo, na faceta da dimensão sacerdotal estão elementos ligados a 

afetividade, sempre recorrentes na história do professorado brasileiro, aliando ensino 

à paciência, amar, ajudar, dedicação, realização entre outros. A faceta do 

crescimento pessoal revela um sentido de professor ligado à busca por superação, 

evolução e capacitação propiciadas pelo ensino e em prol dele.  

Já a faceta da dimensão ética traz à tona as prerrogativas do ensinar. Aquilo 

que os professores acreditam ser necessário para ensinar e que se confundem com 

o próprio ensinar. Fazem referência à operacionalização, evocando itens como 

alfabetizar, assim como a traços de conduta e personalidade: responsabilidade, ética 

e dom. Antes de explorarmos, em profundidade estes achados, detalhemos como 

funciona este método. 

Para análise das facetas uma das ferramentas utilizadas foi o MSA, o qual 

consiste em um tipo de análise das classificações livres realizadas pelos 

pesquisados. De acordo com Andrade (2003), 

 

 

O programa MSA organiza os itens classificados de acordo com uma 
mesma categoria, representando-os em uma região identificável, ou seja, 
separa o espaço em regiões em que os itens pertencentes a uma categoria 
se localizem numa mesma região, que serão projetadas em um espaço 
geométrico bidimensional, obedecendo o princípio da contiguidade, cada 
um sendo designado por um ponto. (ANDRADE, 2003, p.112) 

 

 

Para compreender como os pesquisados organizam seu pensamento faz-se 

necessário lançar mão de alguns indicadores estatísticos. Neste trabalho, foi 

amplamente utilizado o software SPSS®, cujos recursos possibilitaram, como já 

citado, diversas análises considerando as facetas definidas pelo pesquisador. Um 

desses recursos é a matriz de correlação (APÊNDICES B, C e D). Esta matriz 

permite verificar quais são os níveis de correlação entre os itens das facetas, de 

acordo com os pesquisados. Esse dado é importante pelo fato dos sujeitos 

agruparem os itens de forma diversificada uns dos outros e livre de critérios 

impostos pelo pesquisador. Na matriz de correlação, apresentada no apêndice B, 
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encontram-se os índices de correlação entre os itens, com destaque para os índices 

mais altos. 

Esse recurso é bastante eficiente para analisar as classificações livres 

porque permite a visualização dos itens mais relacionados. De modo geral, é 

possível perceber que os sujeitos estabelecem correlação entre todos os itens.  

Porém, entre os itens mais correlacionados estão os pares: transformar e educar, 

com maior índice de correlação (0,62); paciência e dedicação; educar e alfabetizar, 

ambos com índice de correlação um pouco menor (0,52) 

É necessário compreender que os itens agrupados pelos sujeitos, por meio 

das classificações livres, podem ser plotados no mapa da MSA em uma mesma 

região. Porém, de acordo com a teoria das facetas, esses itens podem estar em 

facetas diferentes devido ao sentido que os sujeitos lhes atribuem, ou seja, na matriz 

de correlação é perceptível que os itens educar e transformar possuem o mais alto 

grau de correlação apresentado. No entanto, estão em facetas diferentes. Isso 

ocorre porque os sujeitos alocam os itens no mesmo grupo, mas justificam de forma 

distinta. Assim, as facetas são construídas considerando as justificativas que os 

sujeitos emitem sobre a formação dos grupos. Ou seja, o modo como organizou seu 

pensamento e atribuiu sentido ao item deve sobrepujar-se ao agrupamento que fez. 

Dessa forma, os sujeitos podem até constituir grupos parecidos, mas a maneira 

como justificam a presença dos itens em cada grupo é preponderantemente 

observada para construção das facetas, enquanto a matriz de correlação considera 

a constituição dos grupos de itens realizada pelos sujeitos. 

As matrizes de correlação também permitem comparar as correlações feitas 

por grupos distintos. Nesse caso, o grupo de professores da amostra foi subdividido 

por etapa de ensino. O que tornou possível perceber se existem diferenças entre a 

forma como os professores da primeira etapa do ensino fundamental organizaram 

seus grupos de itens em relação aos professores da segunda etapa deste nível de 

ensino. Conforme apêndices C e D. 

É interessante perceber que os professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental seguem a tendência do grupo de interrelacionar todos os itens. 

Entretanto, correlacionaram bastante os itens educar e alfabetizar apresentando um 

índice de: 0,74. Esse índice, que pode variar de (-1,0) até (1,0), é substancialmente 

maior do que o mais alto índice apresentado pela matriz de correlação geral (que 

compreende os professores da primeira e segunda etapa do ensino fundamental), 



CAPÍTULO 3 A ESTRUTURA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 
SOBRE O ATO DE ENSINAR 

 

86 
 

ou seja: 0,62 entre os itens educar e transformar. Tal fato pode ser explicado, 

provavelmente por esses professores lidarem diretamente com os anos iniciais do 

ensino fundamental. 

A matriz apresentada no apêndice D representa as correlações feitas pelos 

professores da segunda etapa do ensino fundamental através do procedimento das 

classificações livres. Mostra que os índices de correlação entre os itens atingem 

níveis mais baixos que os professores da primeira etapa e da matriz geral. Porém, 

os itens transformar e educar apresentam alto índice de correlação (0,63), 

apresentando discrepância em relação aos demais. São os mesmos itens que 

aparecem na matriz geral. Possivelmente, pelo fato do número de professores da 

segunda etapa do ensino fundamental ter maior representatividade numérica na 

pesquisa. Outro dado interessante é que o item dom aparece na matriz com os 

menores índices de correlação com todos os demais itens. Isto é, os professores da 

segunda etapa do ensino fundamental praticamente não associam o item dom com 

nenhum outro item. 

Outra forma de visualizar os agrupamentos dos itens citados pelos sujeitos é 

por meio da análise de cluster. Através do dendograma gerado e do conhecimento 

prévio sobre a estrutura dos dados, determinamos uma distância de corte a fim de 

definir quais os grupos formados. Essa decisão é, até certo ponto, subjetiva e deve 

ser feita de acordo com o número de grupos desejados e o objetivo da análise. 

A figura a seguir apresenta os clusters e os agrupamentos por ele abarcados 

por meio de um dendograma. 
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Figura 04 – Dendograma dos itens do PCM obtido a partir das classificações livres 

 

 

O dendograma apresentado demonstra como os itens evocados pelos 

pesquisados se agrupam, formando diversos subconjuntos. Analisando a figura se 

percebe, mais uma vez, que todos os itens estão correlacionados, muito embora, 

haja a formação de dois clusters que vão se subdividindo em diversos outros 

clusters. Não obstante os itens apresentarem certa correlação, aqueles que mais se 

correlacionam, de acordo com os pesquisados são: compartilhar e transmitir que 

além de dividirem o mesmo cluster, estão muito próximos, como também é o caso 

de capacitação e construir; essencial e ética; prazer e responsabilidade; educar e 

transformar. Um outro elemento a ser considerado ao se analisar um dendograma é 

o nível que o agrupamento alcança. Quanto menor o nível alcançado na escala 

horizontal, maior a correlação entre os itens. Dessa forma, os pares de itens que 

estão no mesmo agrupamento, com muita proximidade e com o nível mais baixo na 
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escala são: compartilhar e transmitir, educar e transformar. O dendograma aponta 

para a compreensão de que esses itens possuem um alto grau de correlação. Já se 

um item se encontra muito distante de outro, em clusters diferentes e com alto nível 

na escala horizontal, é porque, para os sujeitos, esses itens pouco estão 

relacionados, como é o caso dos itens: dedicação e compartilhar, por exemplo. 

Esse indício é relevante porque auxilia no entendimento acerca de como os 

sujeitos articularam mentalmente a relação com os itens a eles apresentados, uma 

vez que o fizeram de modo livre, sem critérios pré-definidos pelo pesquisador. 

 

 

3.1.2 Análise das classificações dirigidas – SSA  

 

 

Como já mencionado anteriormente, a análise das classificações dirigidas 

pode ser feita por meio da SSA. Esse estudo utiliza a divisão dos espaços da 

projeção em regiões. Nesse caso, os itens que estão em regiões diferentes não 

dividem a mesma faceta, conforme afirma Andrade (2003, p. 114). Os pontos que se 

localizam na área central, apresentam maior correlação com todos os outros, 

quando o mapa seccionado apresenta partição de facetas do tipo polar. 

As classificações dirigidas do PCM estão ancoradas no pressuposto de que 

existe uma diferença quantitativa de mais para menos entre os diferentes itens 

analisados, já que existe uma avaliação do item pelo pesquisado, que lhe atribui um 

grau de associação com o termo indutor, neste caso, com a palavra ensinar.  
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Figura 05 – Mapa de projeção bidimensional da análise SSA 

 

 

Observando o mapa, percebe-se que a maioria dos itens estão localizados 

em sua região central, apontando para o fato dos professores considerarem os itens 

muito associados ao termo indutor. Considerando-se o ponto de convergência (de 

onde partem as secções do mapa), os elementos de todas as facetas estão 

próximos. No entanto, os itens dom e transmitir estão mais afastados, podendo 

indicar que esses itens não integram ou integram marginalmente a representação 

que os professores têm acerca do ensinar.  

Este mapa apresenta facetas similares ao mapa das classificações livres, 

embora, alguns elementos apareçam em facetas diferentes. É o caso do item dom 

que, no mapa das classificações livres, está na faceta da dimensão ética e nas 

classificações dirigidas aparece na faceta da dimensão sacerdotal. Ao justificarem as 

classificações feitas, os professores manifestaram contradições colocando o item 

dom algumas vezes como necessário ao ato de ensinar e outras vezes rechaçando 

essa concepção. Com o item transmitir também ocorre tal fato, pois aparece na 

faceta do crescimento pessoal e na faceta da dimensão ética, ora evidenciado como 

muito associado ao ensinar, ora entendido como propiciador de crescimento, pois ao 
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“transmitir” conhecimento o professor acredita que está aprendendo conteúdos, 

metodologias, etc. 

De modo geral, a exemplo do mapa das classificações livres os itens 

presentes na faceta da dimensão sacerdotal mantêm um caráter eminentemente 

afetivo, tendo como pano de fundo a influência de uma forte matriz religiosa. A 

faceta do crescimento pessoal denota que, para os professores, ensinar é essencial, 

uma vez que propicia a evolução, superação e aprimoramento. Por fim, a faceta da 

dimensão ética compreende elementos que evidenciam a função prescritiva da 

representação social, ou seja, designam o que deve fazer parte da conduta do 

professor ao ensinar. Mais adiante, essas questões serão melhor esclarecidas com 

auxílio da análise de conteúdo e das próprias justificativas dos professores. 

Ainda com vistas à compreensão de como os professores estruturam suas 

representações acerca do ensinar, a tabela a seguir apresenta as médias dos 

valores de associação atribuídos aos itens, divididos por faceta.  

 

 

Tabela 19 – Médias dos itens da classificação dirigida organizadas por facetas 

Faceta Item Moda 
Desvio 
Padrão Mínimo  Máximo  Média 

Média da 
Faceta 

DEDICAÇÃO 5 0,71 2 5 4,41 
AMAR 5 0,95 1 5 4,28 
PACIÊNCIA 4 0,74 2 5 4,26 
BUSCAR 5 0,83 2 5 4,26 
AJUDAR 4 0,80 2 5 4,21 
PRAZER 4 0,83 2 5 4,10 
REALIZAÇÃO 4 0,90 1 5 4,06 

DIMENSÃO 
SACERDOTAL 

DOM 5 1,25 1 5 3,78 

4,17 

EVOLUIR 4 0,86 1 5 4,21 
APRIMORAR 4 0,70 2 5 4,20 
ESSENCIAL 5 1,06 1 5 4,02 

CRESCIMENTO 
PESSOAL 

SUPERAR 4 0,93 1 5 4,01 

4,11 

EDUCAR 5 0,64 1 5 4,69 
RESPONSABILIDADE 5 0,73 1 5 4,56 
ÉTICA 5 0,82 1 5 4,51 
CAPACITAÇÃO 5 0,76 1 5 4,47 
COMPARTILHAR 5 0,61 3 5 4,45 
APRENDER 5 0,70 1 5 4,45 
CONSTRUIR 5 0,64 2 5 4,44 
ALFABETIZAR 5 0,75 1 5 4,38 
TRANSFORMAR 5 0,91 1 5 4,30 

DIMENSÃO  
ÉTICA 

TRANSMITIR 5 1,09 1 5 4,20 

4,45 
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As médias indicam o quanto os professores consideraram os itens 

associados à palavra ensinar. Ou seja, quanto maior a média, maior associação com 

a palavra ensinar. Assim, pode-se dizer que os itens constituintes da faceta da 

dimensão ética foram considerados mais associados ao termo ensinar do que os 

itens presentes na faceta do crescimento pessoal. E dentre todos os itens, de todas 

as facetas, o mais associado, apresentando média 4,69 (esta podendo variar de 

0,00 a 5,00), foi o item educar. 

É importante ressaltar que, ao ser constituído o universo semântico dos 

sujeitos, por meio da TALP, os itens que fazem parte da aplicação do PCM são 

aqueles mais citados pelos sujeitos. Por isso, a média de associação com o termo 

ensinar é tão alta.  

Para perceber se existem diferenças entre as representações dos 

professores dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental da rede 

pública estadual de Natal/RN, foram construídas duas tabelas semelhantes à tabela 

19. Porém, divididas por etapas de ensino.  

 

 

Tabela 20 – Médias dos itens da classificação dirigida dos professores dos anos iniciais do ensino 
fundamental organizadas por facetas. 

Faceta Item Moda 
Desvio 
Padrão Mínimo  Máximo  Média 

Média da 
Faceta 

DEDICAÇÃO 5 0,71 2 5 4,47 
AMAR 5 0,94 1 5 4,29 
PACIÊNCIA 5 0,77 2 5 4,32 
BUSCAR 5 0,89 2 5 4,24 
AJUDAR 5 0,86 2 5 4,26 
PRAZER 4 0,72 2 5 4,03 
REALIZAÇÃO 4 1,00 1 5 3,97 

DIMENSÃO  
SACERDOTAL 

DOM 5 1,35 1 5 3,85 

4,18 

EVOLUIR 4 1,01 1 5 4,12 
APRIMORAR 4 0,81 2 5 4,12 
ESSENCIAL 4 1,04 1 5 3,88 

CRESCIMENTO 
PESSOAL 

SUPERAR 4 1,03 1 5 3,91 

4,01 

EDUCAR 5 0,77 1 5 4,65 
RESPONSABILIDADE 5 0,89 1 5 4,59 
ÉTICA 5 1,02 1 5 4,44 
CAPACITAÇÃO 5 0,90 1 5 4,53 
COMPARTILHAR 4 0,61 3 5 4,41 
APRENDER 5 0,86 1 5 4,44 
CONSTRUIR 5 0,78 2 5 4,38 
ALFABETIZAR 4 0,70 2 5 4,38 
TRANSFORMAR 4 1,13 1 5 4,06 

DIMENSÃO 
ÉTICA 

TRANSMITIR 5 1,31 1 5 4,09 

4,40 
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Para os professores dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública 

estadual de Natal/RN, a faceta do crescimento pessoal continua sendo aquela que 

contêm os itens menos associados à palavra ensinar. Enquanto a faceta da 

dimensão ética apresenta maior média, e, portanto, está mais associada com 

ensinar. Semelhantemente à tabela 19, os professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental representam como o item mais associado ao termo indutor ensinar o 

item educar, com média de 4,65. 

A tabela 21 refere-se às médias dos itens da classificação dirigida realizada 

pelos professores dos anos finais do ensino fundamental. 

 
 

Tabela 21 – Médias dos itens da classificação dirigida dos professores dos anos finais do 
ensino fundamental organizadas por facetas 

Faceta Item Moda 
Desvio 
Padrão Mínimo  Máximo  Média 

Média da 
Faceta 

DEDICAÇÃO 5 0,72 2 5 4,37 
AMAR 5 0,97 2 5 4,27 
PACIÊNCIA 4 0,72 2 5 4,21 
BUSCAR 5 0,80 2 5 4,27 
AJUDAR 4 0,76 2 5 4,17 
PRAZER 5 0,89 2 5 4,15 
REALIZAÇÃO 4 0,83 2 5 4,12 

DIMENSÃO 
SACERDOTAL 

DOM 5 1,19 1 5 3,73 

4,16 

EVOLUIR 4 0,74 2 5 4,27 
APRIMORAR 4 0,62 3 5 4,25 
ESSENCIAL 5 1,08 1 5 4,12 

CRESCIMENTO 
PESSOAL 

SUPERAR 4 0,86 2 5 4,08 

4,18 

EDUCAR 5 0,54 3 5 4,71 
RESPONSABILIDADE 5 0,61 3 5 4,54 
ÉTICA 5 0,67 3 5 4,56 
CAPACITAÇÃO 5 0,67 3 5 4,42 
COMPARTILHAR 5 0,61 3 5 4,48 
APRENDER 5 0,58 3 5 4,46 
CONSTRUIR 5 0,54 3 5 4,48 
ALFABETIZAR 5 0,80 1 5 4,38 
TRANSFORMAR 5 0,70 2 5 4,46 

DIMENSÃO 
ÉTICA 

TRANSMITIR 5 0,93 1 5 4,27 

4,47 

 

 

Os professores dos anos finais do ensino fundamental também atribuíram a 

maior média aos itens da faceta da dimensão ética. Sendo esta a maior média 

atribuída, considerando os grupos formados. A faceta do crescimento pessoal 

também obteve maior média em relação ao grupo de professores dos anos iniciais 

do ensino fundamental e do grupo como um todo. Já os elementos da faceta da 
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dimensão sacerdotal obtiveram maior média atribuída pelos professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental se comparada com o grupo como um todo e com os 

professores dos anos finais do ensino fundamental. Esse dado pode advir do fato 

desses professores serem polivalentes, portanto, passam mais tempo com os 

alunos; e, de ensinarem às crianças mais novas, evidenciando o caráter maternal 

das professoras, em sua maioria lecionando nos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

É perceptível ainda que os itens presentes na faceta da dimensão ética 

obtiveram maior média atribuída pelos professores dos anos finais do que pelos 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Podemos concluir que os 

professores consideram que esses alunos, possivelmente, por terem mais idade, 

estão mais aptos a trocar conhecimento, compartilhar do que os menores. Esses 

professores também consideram o crescimento pessoal mais associado com o 

ensino do que os dos anos iniciais.  

O item educar mais uma vez aparece como o mais associado ao termo 

indutor ensinar, apresentando a maior média de todas: 4,71.  

O gráfico a seguir representa as médias de associação ao termo ensinar 

alcançadas por cada faceta.  

 

 

 
Gráfico 01 – Média dos valores atribuídos ao termo indutor pelos professores 
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No gráfico, podemos identificar que o sentido mais forte atribuído ao ensinar 

relaciona-se à faceta da dimensão ética. No tocante às diferenças entre os 

professores dos anos iniciais e finais, identifica-se maior discrepância na faceta do 

crescimento pessoal, com diferença de 0,17 nas médias. Ou seja, os professores 

dos anos iniciais estão mais voltados para o ensino enquanto doação e os dos anos 

finais como forma de superação. 

As análises de Kruskal-Wallis, a seguir, buscam demonstrar as variações 

entre essas médias de acordo com os grupos de sujeitos, subdivididos pelas 

variáveis: etapa de ensino em que leciona, gênero e idade. 

 

 

Tabela 22 – Médias, desvios-padrão (DP) e valores de Qui-quadrado e P da análise de 
Kruskal-Wallis das categorizações dos itens de acordo com os subgrupos de nível de 

ensino. 
Anos 

iniciais 
(n = 34) 

Anos  
finais 

 (n = 52) 
Kruskal-Wallis 

 
 

Itens 
Média DP Média  DP 

Qui-
quadrado 

(χχχχ2) 

Asymp. Sig. 
(p) 

AJUDAR 4,26 0,86 4,17 0,76 0,662 0,416 
ALFABETIZAR 4,38 0,70 4,38 0,80 0,056 0,813 
AMAR 4,29 0,94 4,27 0,97 0,000 1,000 
APRENDER 4,44 0,86 4,46 0,58 0,271 0,603 
APRIMORAR 4,12 0,81 4,25 0,62 0,348 0,556 
BUSCAR 4,24 0,89 4,27 0,79 0,000 0,992 
CAPACITAÇÃO 4,53 0,90 4,42 0,67 1,933 0,164 
COMPARTILHAR 4,41 0,61 4,48 0,61 0,322 0,570 
CONSTRUIR 4,38 0,78 4,48 0,54 0,034 0,853 
DEDICAÇÃO 4,47 0,71 4,37 0,71 0,594 0,441 
DOM 3,85 1,35 3,73 1,19 0,563 0,453 
EDUCAR 4,65 0,77 4,71 0,54 0,018 0,894 
ESSENCIAL 3,88 1,04 4,12 1,08 1,729 0,189 
ÉTICA 4,44 1,02 4,56 0,67 0,002 0,966 
EVOLUIR 4,12 1,01 4,27 0,74 0,172 0,678 
PACIÊNCIA 4,32 0,77 4,21 0,72 0,752 0,386 
PRAZER 4,03 0,72 4,15 0,89 1,087 0,297 
REALIZAÇÃO 3,97 1,00 4,12 0,83 0,287 0,592 
RESPONSABILIDADE 4,59 0,89 4,54 0,61 1,412 0,235 
SUPERAR 3,91 1,03 4,08 0,86 0,391 0,532 
TRANSFORMAR 4,06 1,13 4,46 0,70 2,564 0,109 
TRANSMITIR 4,09 1,31 4,27 0,93 0,000 0,985 
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Nas análises de Kruskal-Wallis existe um valor, denominado de p, que 

mensura o grau de significância19 entre as diferenças dos grupos. O nível de 

significância adotado neste trabalho foi de 0,05 adotado em muitas situações de 

pesquisas de cunho social e considerado um ponto de equilíbrio (DANCEY; REIDY, 

2006). Desta feita, se for observada a tabela 22, não há diferenças significativas 

entre as médias dos itens apresentadas pelos grupos de professores dos anos 

iniciais e finais do ensino fundamental, corroborando a atribuição de sentidos 

similares postas pelo grupo pesquisado. Vale ressaltar que os itens dom e educar, 

tanto no primeiro quanto no segundo grupo, estão em posições antagônicas, pois 

apresentam a menor e a maior média, respectivamente. 

A tabela 23 apresenta a análise de Kruskal considerando a variável gênero. 

 

Tabela 23 – Médias, desvios-padrão (DP) e valores de Qui-quadrado e P da análise de 
Kruskal-Wallis das categorizações dos itens de acordo com os subgrupos de gênero. 

Homens 
(n = 26) 

Mulheres 
(n = 60) 

Kruskal-Wallis 

Itens 
Média DP Média DP 

Qui-
quadrado 

(χχχχ2) 

Asymp. Sig. 
(p) 

AJUDAR 4,19 0,85 4,22 0,78 0,002 0,967 
ALFABETIZAR 4,31 0,79 4,42 0,74 0,377 0,539 
AMAR 4,04 1,18 4,38 0,83 1,303 0,254 
APRENDER 4,54 0,58 4,42 0,74 0,343 0,558 
APRIMORAR 4,27 0,67 4,17 0,72 0,308 0,579 
BUSCAR 4,08 0,74 4,33 0,86 3,007 0,083 
CAPACITAÇÃO 4,23 0,95 4,57 0,65 2,838 0,092 
COMPARTILHAR 4,54 0,65 4,42 0,59 1,102 0,294 
CONSTRUIR 4,35 0,75 4,48 0,60 0,475 0,491 
DEDICAÇÃO 4,38 0,80 4,42 0,67 0,008 0,929 
DOM 3,31 1,26 3,98 1,20 5,982 0,014 
EDUCAR 4,73 0,45 4,67 0,71 0,003 0,956 
ESSENCIAL 4,23 0,95 3,93 1,10 1,500 0,221 
ÉTICA 4,38 0,94 4,57 0,77 1,052 0,305 
EVOLUIR 3,88 1,18 4,35 0,63 2,437 0,119 
PACIÊNCIA 4,19 0,63 4,28 0,78 0,891 0,345 
PRAZER 4,04 0,87 4,13 0,81 0,247 0,619 
REALIZAÇÃO 3,88 0,95 4,13 0,87 1,429 0,232 
RESPONSABILIDADE 4,46 0,95 4,60 0,62 0,048 0,826 
SUPERAR 3,88 1,07 4,07 0,86 0,308 0,579 
TRANSFORMAR 4,46 0,81 4,23 0,95 1,504 0,220 
TRANSMITIR 3,92 1,23 4,32 1,02 2,655 0,103 

 
                                                      
19 Para decidir se a diferença amostral obtida é estatisticamente significante (ou seja, resultado de 
uma real diferença entre as populações e não apenas produto de erro amostral) é habitual 
estabelecer um nível de confiança, também chamado de nível de significância. 
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Esta tabela expressa a unidade de sentidos atribuídos ao ensinar, pois 

apenas o item dom (χ2 = 5, 982; p = 0, 014) revela uma diferença significante entre 

as médias atribuídas por homens e mulheres. Isto é, a média para este item 

atribuída pelos homens é menor (3,31) do que a média atribuída pelas mulheres 

(3,98). Desse modo, é possível perceber que as professoras do ensino fundamental 

associam mais o item dom ao termo indutor ensinar que os professores desse 

mesmo nível. Verifica-se, assim, que as mulheres se identificam mais ao caráter 

missionário, de doação em detrimento da profissionalização do ensino. 

Congruentemente com a concepção que considera a escola como uma extensão do 

lar e a professora como a tia a qual tem sido combatida, como já mencionamos, 

especialmente a partir dos escritos de Paulo Freire (1993). Portanto, essa discussão 

é histórica e embora esse papel da mulher venha sendo desmistificado, ainda 

persiste no imaginário dos professores. 

A tabela seguinte compara as médias dos itens baseada na variável idade. 

 

Tabela 24 – Médias, desvios-padrão (DP) e valores de Qui-quadrado e P da análise de Kruskal-Wallis 
das categorizações dos itens de acordo com os subgrupos de idade. 

20 a 30 anos 
(n = 12) 

31 a 40 anos 
(n = 13) 

41 a 50 anos 
(n = 44) 

mais de 50 
anos 

(n = 17) 
Kruskal-Wallis 

Itens 
Média Desvio 

Padrão  Média Desvio 
Padrão Média Desvio 

Padrão Média Desvio 
Padrão  

Qui-
quadrado 

(χχχχ2) 

Asymp. 
Sig. (p) 

AJUDAR 4,25 0,75 4,15 0,99 4,18 0,79 4,29 0,77 0,309 0,958 
ALFABETIZAR 4,58 0,51 4,23 0,73 4,36 0,87 4,41 0,62 1,582 0,663 
AMAR 4,33 0,89 4,46 0,78 4,20 1,05 4,29 0,92 0,464 0,927 
APRENDER 4,75 0,45 4,54 0,52 4,45 0,59 4,18 1,07 3,455 0,327 
APRIMORAR 4,00 0,74 4,08 0,76 4,30 0,59 4,18 0,88 2,033 0,566 
BUSCAR 4,25 1,06 4,38 0,77 4,25 0,75 4,18 0,95 0,529 0,912 
CAPACITAÇÃO 4,50 0,67 4,85 0,38 4,32 0,83 4,53 0,80 6,030 0,110 
COMPARTILHAR 4,33 0,78 4,46 0,66 4,50 0,59 4,41 0,51 0,715 0,870 
CONSTRUIR 4,50 0,67 4,62 0,51 4,41 0,62 4,35 0,79 1,335 0,721 
DEDICAÇÃO 4,33 0,78 4,31 0,85 4,48 0,55 4,35 0,93 0,307 0,959 
DOM 3,33 1,61 3,92 1,32 3,64 1,20 4,35 0,86 5,517 0,138 
EDUCAR 5,00 0,00 4,69 0,48 4,64 0,75 4,59 0,62 5,092 0,165 
ESSENCIAL 3,92 1,16 3,85 1,28 3,98 1,07 4,35 0,79 1,787 0,618 
ÉTICA 4,67 0,65 4,62 0,51 4,39 0,92 4,65 0,86 2,847 0,416 
EVOLUIR 3,67 1,15 4,38 0,77 4,41 0,58 3,94 1,09 6,812 0,078 

PACIÊNCIA 4,67 0,65 4,15 0,55 4,11 0,81 4,41 0,62 7,544 0,056 

PRAZER 4,42 0,79 4,31 0,63 3,98 0,93 4,06 0,66 3,401 0,334 
REALIZAÇÃO 3,83 1,03 4,38 0,96 4,02 0,82 4,06 0,97 3,409 0,333 
RESPONSABILIDADE 4,83 0,58 4,69 0,48 4,48 0,79 4,47 0,80 4,146 0,246 
SUPERAR 4,17 0,94 3,85 0,90 4,07 0,97 3,88 0,86 1,984 0,576 
TRANSFORMAR 4,50 0,80 4,31 0,48 4,41 0,79 3,88 1,36 3,140 0,371 
TRANSMITIR 4,08 1,16 4,38 0,77 4,14 1,15 4,29 1,16 0,644 0,886 
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A tabela 24 demonstra que a diferença entre as idades não significa 

discrepância significante de associação ao termo indutor. Embora tenha sido 

utilizado o nível de significância de 0,05, o item paciência (χ2 = 7,544; p = 0,056) 

apresentou um nível de significância muito próximo do admitido. Esse item 

apresenta uma média maior pelos professores situados entre os 20 e os 30 anos. 

Esse dado pode denotar a ênfase dada pelos mais novos ao item paciência como 

necessária ao ato de ensinar, talvez, pelo fato de estarem entrando em contato com 

pessoas diferentes, de culturas e valores divergentes. Assim, muitas vezes recém 

saídos da academia, não estão preparados para esta heterogeneidade. Já os mais 

velhos, vivenciam há muitos anos essa realidade, e assim, conseguem lidar melhor 

com os constantes conflitos das salas de aula, lançando mão dos saberes da 

experiência. A esse respeito Tardif (2005) explicita: 

 

 

Em educação, quando se fala de um professor experiente, é, normalmente, 
dessa concepção que se trata: ele conhece as manhas da profissão, ele 
sabe controlar os alunos, porque desenvolveu, com o tempo e o costume, 
certas estratégias e rotinas que ajudam a resolver os problemas típicos. 
Resumindo, um pouco como um artesão, diante dos diversos problemas 
concretos, ele possui um repertório eficaz de soluções adquiridas durante 
uma longa prática do ofício. (TARDIF; LESSARD, 2005, p. 51) 

 

 

A análise de Kruskal-Wallis revelou ainda, possuírem, os professores, certa 

hegemonia dos sentidos atribuídos ao ensinar, ratificado pela disposição dos itens 

no mapa, a qual se dá de maneira imbricada. 

O dendograma produzido com base nas classificações dirigidas dos 

pesquisados também forma dois clusters. No entanto, um abriga apenas o elemento 

dom, enquanto que o outro contêm todos os demais elementos, conforme figura a 

seguir. 
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Figura 06 – Dendograma dos itens do PCM obtido a partir das classificações dirigidas 

 

 

Essa informação é importante, pois revela o item dom, nas classificações 

livres, até certo ponto, integrado aos demais. Porém, depois de fornecidos os 

critérios da escala de associação com a palavra ensinar, isso não mais ocorreu. A 

maioria dos professores isolou o termo dom, deixando claro, não acreditar que esteja 

muito associado ao termo ensinar.  

Diante do exposto, embora com pequenas variações de médias, os itens 

mais associados à palavra ensinar estão localizados na faceta da dimensão ética. 

Portanto, a representação social dos professores acerca do ato de ensinar estrutura-

se fundamentalmente em torno dos elementos dessa faceta. 
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Este capítulo tem como foco a análise das justificativas do Procedimento de 

Classificações Múltiplas – PCM. Esta análise permite identificar algumas relações 

entre o conteúdo representacional e o habitus do professorado, assim como 

destacar a repercussão de certas mudanças no campo educacional brasileiro, 

ocorridas nas últimas quatro décadas, sobre as práticas desse professorado. No 

mesmo rumo, vamos pôr em relevo algumas tensões e contradições semânticas que 

apontam para continuidades e rupturas no ato de ensinar. 

Os procedimentos abarcados pelo PCM permitem que os pesquisados, além 

de classificar os itens que lhes são fornecidos, justifiquem os agrupamentos por eles 

constituídos. Desse modo, para cada professor há duas justificativas: uma para a 

classificação livre e outra para a classificação dirigida. Neste trabalho, 86 

professores participaram da aplicação do PCM. Portanto, existem 86 justificativas 

para cada uma das etapas: classificação livre e classificação dirigida, totalizando 172 

justificativas, as quais foram submetidas aos procedimentos da análise de conteúdo. 

Assim, foi realizada a leitura flutuante proposta por Bardin (2004), por meio 

da qual se efetivou nosso primeiro contato com as justificativas dos professores 

pesquisados. A partir daí realizamos uma categorização, considerando as facetas 

emergidas nos mapas das classificações livres e dirigidas, tendo como unidade de 

registro o tema, ou seja, a dimensão sacerdotal, a dimensão do crescimento pessoal 

e a dimensão ética.  

Desse modo, será apresentada a análise das justificativas corroborando com 

a construção das facetas da representação social dos sujeitos emergidas nos mapas 

MSA e SSA. 

 

 

4.1 Faceta da Dimensão Sacerdotal 

 

 

Os elementos da faceta da dimensão sacerdotal demonstram que alguns 

professores acreditam possuir o dom de ensinar e o traduzem em valores ligados à 

afetividade, como: amor, dedicação, paciência e outros. 

A seguir será demonstrado que tanto na classificação livre como na dirigida 

esse sentido é ratificado pelos professores. 
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4.1.1 Classificação Livre  

 

 

Ao justificar os agrupamentos realizados, livre de critérios estabelecidos pelo 

pesquisador, os professores revelam as articulações que fazem entre o ato de 

ensinar e os elementos da faceta da dimensão sacerdotal.  

 

 

Tem que ter dedicação, tem que ter paciência, [...] tem que amar. Pra 
você amar você tem que saber seja quem for, o pai, a esposa, um 
amigo, você tem que saber compartilhar tem que aprimorar, evoluir 
essa relação. A questão é ajudar, ter dom, prazer. [...] Eu tenho um 
projeto pessoal de no futuro trabalhar com alfabetização de adultos 
que eu acho uma coisa muito importante, algo mesmo sem finalidade 
financeira, né? Algo filantrópico. Por isso que eu pensei muito nisso. 
(P03 – ERS/L)20 

 

 

Tem tudo a ver as palavras que estão aqui: dom com realização, 
com amar, com prazer. Eu acho que tudo isso faz parte da coisa do 
ensino. (P05 – ERS/L) 

 

 

Se não houver amor ele, o professor, dificilmente vai conseguir 
aprender, vai conseguir compartilhar, ajudar a si mesmo, se 
aprimorar a cada dia, porque é uma função que exige que você siga 
todos esses passos. (P05 – ELS/L) 

 

 

De acordo com Braz (2006), essa conotação afetiva advêm das primeiras 

formalizações do ato de ensinar no Brasil, influenciadas pelos jesuítas. A partir de 

1549 esses iniciam suas atividades docentes empregando um método de ensino 

baseado na transmissão, memorização e reprodução dos conteúdos ministrados. Os 

saberes da docência restringiam-se, então, a ler, escrever, cantar e dramatizar, 

enfatizando o latim e o cristianismo. A vocação e o amor ao próximo consistiam em 

                                                      
20 Visando assegurar o anonimato dos participantes, adotamos a seguinte codificação: a letra P 
refere-se a professor, seguida de uma numeração atribuída de acordo com a ordem de aplicação do 
PCM; três letras maiúsculas que se referem à escola da qual o professor faz parte, seguida da letra L 
ou D, em negrito, para indicar se a justificativa é relativa a etapa livre ou dirigida do PCM. 
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condições indispensáveis à docência. O ensino era praticado através de aulas 

avulsas, destacando a dedicação ao próximo e seu foco estava voltado para a 

catequização dos alunos. Ressalte-se que a igreja católica era responsável pela 

formação e remuneração dos professores, que na verdade pertenciam ao quadro de 

candidatos à ordenação, ou seja, eram sacerdotes comprometidos com a moral 

religiosa e seu prestígio social era promovido pela igreja. De acordo com Tardif e 

Lessard (2005, p. 36), 

 

 

Essas visões normativas e moralizantes têm suas raízes históricas no 
ethos religioso da profissão de ensinar, que é antes de tudo um trabalho 
orientado por uma ética do dever com forte conteúdo religioso, 
fundamentado na obediência cega e mecânica a regras codificadas pelas 
autoridades escolares, e muitas vezes, religiosas. 

 

 

Historicamente, essa formação religiosa foi sendo alterada. No entanto, 

resquícios dessa forma de entender o ensino ainda persistiram e são reveladas a 

partir do discurso de alguns professores explicitados a seguir. 

 

 

Eu acho que o amor é uma palavra bíblica, o amor ao próximo é 
amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vejo pessoas aí inteligentes, 
mas não tiveram essa oportunidade de serem alfabetizadas. Então a 
missão nossa é ainda tentar mudar esse quadro. A essência, né? É, 
ter essa paciência, seria eu acho que é ter o dom. né? Eu vejo que 
nem todo mundo tem esse perfil, né? É ajudar, se doar, né? Eu acho 
que ajudar é no momento que a gente passa a ter uma visão de 
fazer caridade a alguém passa a ser mais humano, né?  O dom é 
uma coisa muito especial que vem do Senhor, do nosso Deus. Eu 
acho que o dom é uma coisa espiritual. Tá no plano espiritual. Cada 
um tem o seu, né? (P07 – ERS/L) 

 

 

Pra mim educar é transformar, dedicar é um dom que a gente tem 
pra fazer tudo isso. Eu ensino por prazer, estou aprendendo também. 
[...] É essencial amar e ter paciência pra desenvolver tudo isso. (P02 
– ERS/L) 

 

 

Os professores fundamentam o ensinar em atitudes altruístas, 

analogamente, à forma de ensinar do século XIX, a qual, de acordo com Braz 
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(2006), não se apresentava com saberes específicos e especializados, exigindo-se 

para ser professor apenas a instrução das primeiras letras e pertencer ao sexo 

masculino, uma vez que a mulher ainda não estava inserida nessa atividade. Ao 

Estado cabia formalizar contratos de trabalho, ampliar a rede escolar e oferecer 

condições para instalação das escolas. As associações de professores tinham um 

caráter recreativo e cultural, dando ao professor a conotação de alguém dotado de 

um misto de simplicidade e austeridade. Nessa época, a atuação na docência 

constituía-se em símbolo de respeito e destaque social. A confiança e o 

reconhecimento da profissão relativizava as dificuldades materiais e o baixo salário. 

A função social da profissão docente revestia-se de uma missão ou ministério moral 

a cumprir, evidenciando em sua prática um caráter normativo e moralizante. 

A partir de 1772, o marquês de Pombal implementou uma ampla reforma, 

promovendo mudanças na condução do ensino, na tentativa de descaracterizar o 

viés eminentemente religioso que marcou o ensino deste período. Assim, a atividade 

de ensinar por meio da intuição, da construção das próprias regras e receitas, deu 

lugar a um novo método de ensino. Os saberes docentes voltaram-se então, para 

aplicação do ensino mútuo através de leitura, caligrafia, aritmética, desenho linear, 

princípios da moral cristã, gramática filosófica da língua, história do Brasil, geografia 

e economia doméstica. Cabia ao professor dirigir a moralidade e desenvolver a 

inteligência dos educandos. No entanto, os valores que deveriam predominar para 

exercer o magistério continuavam sendo a dedicação, o sacrifício e o amor ao 

trabalho. O professor deveria passar a imagem de alegria, asseio, cuidado com a 

aparência e afetividade para com os alunos.  

Percebe-se assim, que as mudanças introduzidas não foram suficientes para 

retirar o caráter preponderantemente afetivo dessa atividade, pois a reforma 

educacional realizada pelo marquês de Pombal não produziu a desmistificação do 

papel do professor enquanto sacerdote. 

As justificativas apresentadas evidenciam que, não obstante as 

transformações pelas quais passou a educação brasileira, o sentido atribuído ao ato 

de ensinar ainda continua perpassado pela matriz religiosa, cuja origem remonta à 

gênese do ensino no país. Essa matriz discursiva faz alusão, como sublinha Tardif e 

Lessard (2005) ao ethos religioso presente na origem da profissão de ensinar. 

Todavia, falamos aqui de matriz discursiva religiosa remanescente de um ethos 

religioso, porquanto, na perspectiva praxiológica adotada, o ethos é apenas uma das 
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dimensões do habitus. Hoje, o habitus professoral não se resume apenas à essa 

dimensão, pois, encontra-se em processo de reconfiguração, o que será 

demonstrado ao longo do texto. 

 

 

4.1.2 Classificação Dirigida  

 

 

Os resultados da classificação dirigida reforçam os elementos da faceta da 

dimensão sacerdotal encontrados nas classificações livres. 

 

 

Bom, a questão é que se você não tem dom, você não consegue 
aprender nem ensinar nada. Amar nem se fala. Tem que ter prazer? 
Tem! Porque se não tiver prazer não faz nada. Se dedicar nem se 
fala. Se você não souber construir o ensinar não vai se realizar 
jamais, né? Se você não for realizado no que você faz, no ensinar vai 
tudo por água abaixo. (P07 – ELS/D) 

 

 

Eu coloquei quatro palavras aqui. está muitíssimo associado a 
ensinar. Por que eu ensino por prazer. Pra poder ensinar eu tive que 
me capacitar. Me dediquei para poder realizar um sonho. (P02 – 
ERS/D) 

 

 

Eu acho que é tudo isso aqui: paciência, dedicação, e aprimorar... 
Tudo isso faz parte do meio que a gente vive. Então tudo isso aqui 
tem tudo haver com o termo ensinar. É ensinar acho que é isso! (P08 
– ERS/D) 

 

 

Por que pra ensinar você tem que ter todas essas coisas aqui. Tem 
que ter dom. Tem que ter a paciência, você tem que tentar ter 
dedicação. Ensinar é essencial. (P09 – EJM/D) 

 

 

É, com a globalização nós temos que estar sempre abertos a novas 
questões de ordem mundial, né? E assim, transmitir com amor, 
levando prazer e eu acho que vai ajudar o aluno a aprender e se 
realizar. Requer muito mais do professor, seja professor ou 
mecânico, é a consciência política de lutar pra melhorar isso aqui e 
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não pode colocar o salário junto com a educação, porque se misturar 
dá problema, ninguém trabalha direito, envolvendo salário. A 
dedicação tem que existir porque sem ela não funciona, é essencial, 
a paciência, o aprimorar, não é? (P14 – EJM/D) 

 

 

Repete-se aqui a presença de conteúdos simbólicos, cujas origens 

remontam ao passado da construção do ser professor no Brasil, quando o ensino 

era entendido  

como atividade leiga, atividade de ocupação secundária, acessória ou improvisada. 

 Esses conteúdos que traduzem a remanescência de um ethos religioso 

continuam presentes numa população onde 74% (158) dos professores possui 

graduação e 15% (32) cursaram uma especialização. Ressalte-se, no entanto, que 

os elementos dom, paciência e prazer apresentam-se, nos depoimentos e nos 

mapas do PCM, associados ou até imbricados a outros aparentemente contraditórios 

como “aprimorar” e afirmações tipo: “pra poder ensinar eu tive que me capacitar”, 

“educar é transformar”. 

 Destacamos, igualmente, como já anunciado na abertura deste capítulo, que 

o item dom possui acentuações semânticas diferenciadas, quando se trata da 

análise da matriz do PCM e quando se leva em conta a segmentação do grupo em 

professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Porém, continuaremos 

a exposição dos achados para, posteriormente, explicitarmos a interpretação geral 

dos dados. 

 

 

4.2 Faceta do Crescimento Pessoal  

 

 

As transformações que afetaram a história da educação brasileira tiveram 

rebatimentos diretos nas formas de se conceber o ensino. As novas demandas 

postas por essas transformações (explicitadas no primeiro capítulo) levam os 

professores a acreditar que para ensinar não basta apenas dominar a turma e o 

conteúdo, mas exige uma busca por aperfeiçoamento constante, com vistas à 

superação de antigos dogmas e a adoção de formas contemporâneas de ensinar, 

em consonância com o público que frenquenta a escola e com a sociedade 
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globalizada e tecnológica atual. Nesse contexto, explicitaremos os elementos da 

faceta do crescimento pessoal. 

Os novos elementos exigidos sob a égide dos novos paradigmas de ensino 

estão presentes na representação social em foco, embora sem transformá-la 

completamente, como se percebe nos depoimentos a seguir. 

 

 

Pra pessoa, principalmente pra um educador, ele tem que ter 
dedicação aos seus alunos, não adianta ele vir de mau humor, entrar 
nessa profissão e achar que ele já sabe tudo, porque ele vai ter que 
pesquisar. Assim, educar, transmitir, também é uma forma de educar 
você vai ter que buscar conhecimento a cada dia. Não adianta se 
contentar só que o que já aprendeu lá no 1º e 2º grau, ou já 
aprendeu na universidade, mas, o educador, ele deve ser um eterno 
pesquisador, né? (P9 – EDV/L) 

 

 

Você tem que estar numa busca constante, né? Porque os 
conhecimentos que você teve, por exemplo num curso, na 
universidade, o curso específico que você fez, é como se aquele 
conhecimento que você obteve, nada adiantou, né? Na hora que 
você pára e você não busca aprimorar, que você não busca mais 
conhecimentos, que você não se capacita, né? Na hora que você se 
capacita, tem um problema muito grande. Essa questão assim de 
você não poder compartilhar. Tem gente que guarda pra si os seus 
conhecimentos e não tenta compartilhar com os outros. E eu acho 
que isso é importante. Que só funciona se for assim. E aí a partir 
desse momento que você tem esses pontos aí, né? Você tem que 
arcar com as suas responsabilidades. Entrou você tem que cumprir 
com o que você determinou, com o que você quer. (P02 – ELS/L) 

 

 

Ensinar é procurar evoluir, é procurar aprender, não é porque você é 
professor que você vai saber tudo. Você vai estar sempre 
aprendendo. Por isso, eu relacionei busca com ensinar, compartilhar. 
Eu acho que nessa profissão você tem que estar se capacitando. 
(P06 – ERS/L) 

 

 

Esses depoimentos revelam a presença dos novos elementos, mas também 

demarcam a permanência de antigos como dedicação, realização e transmitir. Tal 

fato, de acordo com Andrade (2003), ocorre porque uma representação pode 

adquirir autonomia e interferir nos modelos coletivos de pensamento, não só na 

perspectiva de reelaboração desses, possibilitando mudanças, mas igualmente, 
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garantindo a prevalência de conhecimentos antigos, arraigados, que servem como 

guia. 

Essa postura vai ao encontro do que expõe Moscovici (2003):   

 

 

Representar significa, a uma vez e ao mesmo tempo, trazer presentes as 
coisas ausentes e apresentar coisas de tal modo que satisfaçam as 
condições de uma coerência argumentativa, de uma racionalidade e da 
integridade normativa do grupo. (MOSCOVICI, 2003, p. 216) 

 

 

Um outro fator recorrente na fala dos professores, refere-se ao saber fazer 

pedagógico. Apesar de muitos buscarem se capacitar com vistas à distinção no 

campo educacional ou baseados em fatores exógenos à sala de aula (MELO, 

2005a), alguns professores já buscam capacitação, essencialmente, para subsidiar 

sua prática e dirimir os conflitos surgidos no dia a dia. Dentre esses conflitos, um dos 

mais citados é a indisciplina dos alunos. Os professores argumentam que os alunos 

de hoje são diferentes dos antigos, sendo necessário uma margem de manobra que 

permita manter a ordem e trabalhar os conteúdos. Nesse sentido, reclamam da 

postura de seus alunos e evocam palavras como superar, fazendo referência aos 

obstáculos presentes na sala de aula. 

 

 

Está muito difícil, muito difícil conseguir levar o trabalho nosso de 
sala de aula. Requer muita paciência, muito mérito, capacitação e 
até a gente se transformar pra poder conseguir dar uma aula. Porque 
cada dia ta mais difícil, né? A turma não colabora com nada e 
precisa de muita paciência para se conseguir levar. (P04 – ELS/L) 

 

 

Pra ensinar, a grande dificuldade na sala de aula pro aluno aprender 
é justamente que eles têm dificuldade de ficarem calados, ouvindo, 
prestando atenção à explicação. Outro problema também que existe 
é o material didático, que falta realmente na escola. Ensinar com 
zoada na sala de aula é impossível o aluno assimilar, né? Então 
como ele vai aprender se ele não sabe ouvir, não vai aprender. Não 
é isso? Porque no momento da sala de aula tá havendo tumulto, tá 
havendo zoada e tira a paciência do professor. Ele se estressa 
realmente não tem mais condição de continuar com a explicação que 
está dando. (P09 – ERS/L) 

 



CAPÍTULO 4 CONTINUIDADES E RUPTURAS NO ATO DE 
ENSINAR 

 

108 
 

 

O termo paciência, repetidas vezes evocado, pressupõe um elemento 

necessário para superação das dificuldades, especialmente, disciplinares surgidas 

em sala de aula. Revela um tipo de tensão inerente à profissão nos dias atuais, 

agravada por uma série de fatores que colocam a sala de aula como palco de 

conflitos. Diferentemente do tom dado à paciência quando situada na faceta da 

dimensão sacerdotal, cujo teor sugere altruísmo, doação, missão. 

 

 

Infelizmente, aluno não respeita mais professor. Hoje em dia você vê 
o quê? Poucos tendo aquela vontade de aprender. É como dizem, há 
vários estudantes, mas poucos são alunos. O que é: são alunos? O 
que é na verdade hoje ser um aluno? No passado se dizia que o 
aluno era um aprendiz, hoje nós não temos mais aprendizes, temos 
seres humanos que estão ocupando as vagas das escolas públicas, 
não só públicas, mas de todo o segmento da nossa sociedade e que 
não tem nenhum compromisso com o fator aprender, né? Então, o 
que é que eu estou fazendo na escola? Pra que serve? Qual é o meu 
futuro a respeito disso? Será que o que eu estou vendo aqui tem a 
ver com meu dia-a-dia, com o meu amanhã? Não, eles querem uma 
resposta imediata. Você deu o conteúdo ou você passou uma lição 
de vida pra eles que não está no âmbito deles, naquele mundinho 
fechado, e eles já desprezam, certo? Então a gente tem que ver que 
a aprendizagem, ela é o quê? É toda, não só em partes. 
Conhecimento não é só aquilo, aquela coisa mirrada, mas é o quê? 
É um todo, é um universo. A gente a cada dia, seja professor, seja 
médico, seja doutor, seja o que for, mas a cada dia você tem que 
estar submisso ao aprender, a conhecer. Já tem passado o tempo e 
isso vai sendo o quê? Mais e mais aprimorado e à medida que vai 
sendo mais aprimorado você vai conseguindo encaixar esse quebra-
cabeça, aí chega lá na frente, você está com uma bagagem e você 
pode chegar pra alguém, pra um filho, pra um médico e dizer: meu 
querido a lição de vida que eu tenho pra você hoje é assim, assim, 
assim, porque eu passei por isso, isso e isso, e isso na verdade é 
uma noção não só de aprendizagem, de educação, mas sim de 
sabedoria. (P15 – EJM/L) 

 

 

Ensinar pra mim significa um sinônimo de construir, de aprender, de 
aprimorar, que também aprimorar poderia ser capacitar, uma busca. 
Eu poderia trabalhar em qualquer coisa desde que eu me 
capacitasse, mas eu gosto do que eu faço, eu escolhi a profissão 
ensinar porque eu gosto. Pra ensinar precisa de paciência, é uma 
coisa essencial. O professor que não tem paciência fica meio difícil 
ele trabalhar com aluno, principalmente hoje em dia, do jeito que o 
alunado está. (P17 – EJM/L) 
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Além desses, são colocados ainda outros problemas que ocorrem no âmbito 

da sala de aula. Braz (2006) esclarece que, historicamente, há uma dissociação na 

ação educativa, por meio de uma hierarquia entre quem elabora e planeja e quem 

executa. O que contribui para reforçar uma postura extremamente negativa, uma vez 

que o papel do professor se restringe a repassar o que foi decidido por outros e o 

ato de ensinar se torna uma reprodução de conteúdos inócuos à vida do estudante. 

 

 

Ensinar é “aprimorar”. É bater naquela tecla, naqueles assuntos que 
eu acho que não tem fundamento nenhum pra os alunos, mas que 
tem que ser passado. Então tem que ser ensinado ao aluno aquele 
determinado conteúdo! (P06 – ELS/L) 

 

 

Esse discurso denota uma postura facilmente encontrada no meio 

educacional, demonstrando certa inércia do professor. Embora o oposto também se 

faça presente. 

 

 

As palavras foram agrupadas dessa maneira porque é garra mesmo. 
É você dizer assim, eu quero fazer, eu vou fazer, eu vou vencer, eu 
vou conseguir, tá? (P03 – EDV/D) 

 

 

Dessa forma, enquanto alguns fazem referência à busca, superação e 

evolução, outros, no extremo oposto, demonstram letargia diante de orientações 

excessivamente normatizadoras da ação pedagógica. Nessa perspectiva, Hypolitto 

(2004) explicita que 

 

 

Infelizmente, o aluno apático e passivo é filho do professor. Este também, 
em muitos casos, tem se limitado a passar conteúdos, idéias, conceitos e 
normas, sem questioná-los nem vivenciá-los e, mesmo, sem entender o 
porquê de sua existência. Repete-os, passa para a frente porque assim os 
recebeu, estão no livro didático, não questiona sua atualidade e 
conveniência. Se foram úteis para uma época, não significa que não podem 
ser mudados. (HYPOLITTO, 2004, p. 3) 
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Não obstante esse quadro, o crescimento pessoal, por meio da capacitação, 

é visto como essencial, devendo ser assumido pelo Estado.  

 

 

Nem todos do setor público têm responsabilidade, principalmente no 
setor político, não tem uma preocupação assim, muito elevada com a 
educação. Sinceramente agora é que está se tendo a visão, né?  Do 
nível de educação do país. (P02 – EDV/L) 

 

 

Embora a gente não tenha tempo pra se dedicar tanto, que era pra 
gente realmente ter assim um tempo, um tempo suficiente pra gente 
poder planejar, pra gente poder estudar mais, pra gente aprender, 
né? Pra poder a gente ajudar o aluno, né? E aí com isso, com essa 
ajuda, a gente conquistar junto com os alunos a superação dos 
obstáculos, né? Evoluir junto com eles pra poder haver uma 
transformação, pra poder a gente também se realizar enquanto 
professor, né? (P2 – ELS/L) 

 

 

Construir, procurar se evoluir. Capacitação é melhorar os 
conhecimentos, mas infelizmente nós não temos essas condições, o 
governo do estado não oferece. O que foi feito foi de carga horária 
180 h, eu fiz todos os que tinham pra fazer, só não cheguei a fazer 
especialização, devido as dificuldades e a ter que se afastar da sala 
de aula, porque há barreira. Há dificuldades pra isso, né? Então hoje 
a rede pública estadual não procura incentivar muito o professor a 
crescer, né? Então ele prefere que estacione, que se ele procurar 
crescer não é valorizado porque o que ele conseguiu com seu 
sacrifício não vem em forma de remuneração. Então a dificuldade é 
justamente essa. (P01 – ELS/D) 

 

 

Na ausência de um investimento efetivo do Estado, os professores se vêem 

à mercê da dinâmica do funcionamento do campo educacional e das demandas 

mais específicas do seu cotidiano. A representação social do ensinar, enquanto guia 

para a ação, atua orientando-os na busca por qualificação e aumento do volume de 

capital simbólico que lhes permita ocupar melhores posições na estrutura desse 

campo. Como já destacado, é alto o percentual dos graduados e evidencia-se um 

movimento em direção à especialização. 
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O muitíssimo associado à questão de ensinar está o de educar, não 
só no sentido do conhecimento, mas sim da questão de como se 
portar perante as pessoas. Que o ato de ensinar é um ato coletivo 
em sua essência. Está associado também a aprender, a capacitação 
e a responsabilidade de quem ensina, certo? Eu acredito muito na 
capacitação que a pessoa sempre tem que está se capacitando e a 
responsabilidade também de quem está aprendendo. (P03 – ERS/D) 

 

 

Eu imagino que preciso conhecer algo pra poder compartilhar. 
Preciso estar me aprimorando, buscando, exatamente pra poder 
evoluir. Vê o que é essencial pra poder transmitir pra o aluno, porque 
nem tudo vem no livro, ou você tem nos parâmetros curriculares. 
Mesmo com toda aquela gama de conteúdos, mas você tem que 
procurar o que é essencial, prioritário pra transmitir pro aluno. E 
ensinar ao mesmo tempo. É capacitação, né? Se não tiver, se você 
não tiver antenado com o que está acontecendo você fica a mercê 
da vida. (P03 – ELS/D) 

 

 

O campo educacional brasileiro vem, nas últimas décadas, sofrendo 

intensas modificações, seja devido às reformas no aparato legal de ordenamento e 

controle das práticas educativas desenvolvidas em todo país21, seja devido às 

mudanças da estruturação da própria sociedade, com fortes repercussões em todas 

as dimensões da vida social. Em consequência, os enjeux22, ou seja, tudo o que faz 

movimentar um campo, passa a ser redefinido. Antes de prosseguirmos, é 

necessário fazermos algumas considerações teóricas, mesmo que nosso foco não 

seja o campo educacional. 

Um campo social é um espaço onde estão inseridos os agentes e as 

instituições que produzem, reproduzem e difundem as idéias, normas, valores e 

crenças relativas aos fins que lhes asseguram a existência. No caso da educação, 

esse não se confunde, apenas com os sistemas e as instituições oficiais que 

constituem o campo educacional. 

                                                      
21 Isto é, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/1996; Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCM; Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN entre outros. 
 
22Um enjeux é um valor que se atribui a uma ação ou o que se pode ganhar ou perder além dos 
objetivos da ação. Ganhar a estima dos outros ao conseguir realizar uma ação difícil, por exemplo, é 
um enjeux. Num conflito, há sempre des enjeux de poder mais ou menos explícitos, por detrás dos 
objetivos declarados. (BERNOUX, 1985, apud DOMINGOS SOBRINHO, 2002). 
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Um campo é um mundo social como outro qualquer, só que, mesmo inserido 

no macrocosmo social, funciona de modo relativamente autônomo, obedecendo a 

leis específicas.  

 

 

Se jamais escapa às imposições do macrocosmo, ele dispõe, com relação a 
esse, de uma autonomia parcial mais ou menos acentuada. Dizemos que 
quanto mais autônomo for um campo, maior será seu poder de refração e 
mais as imposições externas serão transfiguradas, a ponto, frequentemente, 
de se tornarem perfeitamente irreconhecíveis. (BOURDIEU, 2004, p. 21) 

 

 

Um campo social se define ao se definir também os enjeux e interesses 

específicos que são irredutíveis aos de outros campos e que só são percebidos por 

quem está preparado para tanto. “Cada categoria de interesse implica a indiferença 

a outros interesses, a outros investimentos, destinados a ser percebidos como 

absurdos, insensatos ou sublimes, desinteressados”. Como exemplifica Bourdieu 

(1983), não podemos fazer se movimentar um filósofo com os enjeux dos geógrafos 

(BOURDIEU, apud DOMINGOS SOBRINHO, 2002, p. 51). Mais ainda: “Para que um 

campo funcione, é necessário que aí existam os enjeux e pessoas prontas a jogar o 

jogo, dotadas do habitus que permite o conhecimento e reconhecimento das leis 

imanentes do jogo, dos enjeux, etc. (ibid.). Um grande diferencial da teoria dos 

campos desenvolvida por este autor, é que esses universos são campos de força e 

de lutas para conservar ou transformar a sua estrutura, o seu funcionamento, as 

posições dos agentes em cada conjuntura. 

Dizíamos acima que, nas últimas quatro décadas, houve mudanças 

substanciais no aparato legal, no controle e configuração da educação em todo o 

país, provocadas por vários fatores, dentre esses, as mudanças estruturais da 

própria sociedade brasileira. Essas mudanças no macrocosmo social se refletiram e 

continuam a repercutir no campo educacional, mas, como sugere Bourdieu (1983), 

sofrendo o efeito da refração das regras de funcionamento desse, portanto, de sua 

autonomia. Exemplo disso é a mudança da natureza do conhecimento e das 

competências exigidas ao professor. Se, no passado, como temos ressaltado, não 

havia qualificação para o exercício do ato de ensinar e os conteúdos de ensino 

trabalhados pela docência leiga eram baseados em versões simplificadas do 
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conhecimento científico, na atualidade, exige-se um volume de capital específico 

para atuar na educação. 

O campo educacional, nos dias atuais, estrutura-se e movimenta-se tendo 

no seu interior uma escola, pelo menos do ponto de vista legal, laicizada, e exigindo 

(como tendência) um docente mais preparado e profissionalizado. Dessa forma, as 

regras de seu funcionamento passam a exigir dos agentes um maior volume de 

capital simbólico como “droit d’entrée” (direito de entrada, em tradução livre), o qual, 

para Bourdieu (2001), significa ser detentor das competências e capital específico, 

mas de forma incorporada. Todavia, mesmo que esse capital seja exigido na sua 

forma institucionalizada, isto é, de títulos escolares, “não é apenas o domínio dos 

conhecimentos que basta, porém o fato de tê-los incorporado, transformado em 

sentido do jogo, em reflexos, em razão prática” (BOURDIEU, 2001, p. 102). 

Tardif (2005) capta muito bem essa interpretação de Bourdieu ao afirmar ser 

necessário ao professor ter autonomia e discernimento, uma vez que não se trata 

somente de conhecimentos técnicos padronizados cujos modus operandi são 

codificados e conhecidos de antemão, por exemplo, em forma de rotinas, de 

procedimentos ou mesmo de receitas. Ao contrário, o autor expõe que os 

conhecimentos profissionais exigem uma parcela de improvisação e de adaptação a 

situações novas e únicas que exigem do profissional reflexão para que possa não só 

compreender o problema como também organizar e esclarecer os objetivos 

almejados e os meios a serem usados para atingi-los. É o que Schön (1995) chama 

de construção do problema, em oposição à resolução instrumental do problema, que 

seria baseada na aplicação de teorias e técnicas prévias. 

Ora, na verdade, estamos falando de um habitus capaz de orientar os 

indivíduos nesse espaço particular do campo educacional que é a escola e toda a 

teia de relações sociais a ela relacionada. Tem razão Marilda Silva ao explicitar que 

 

 

Ao se ministrar aulas na escola lança-se mão de “um equipamento cultural” 
acumulado sobre as práticas docentes às quais fomos submetidos desde a 
primeira aula a que assistimos no ambiente escolar. Portanto, esse 
“equipamento cultural” não é fruto apenas da formação específica oferecida 
pelos cursos que preparam professores. (SILVA, 2003, p. 92)  
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O habitus, conforme já sublinhado, é uma categoria central para Bourdieu 

por representar a mediação entre as estruturas sociais e os indivíduos ou agentes, 

porquanto esses, ao contrário da idéia de sujeito, exercem sua ação sob 

determinados condicionantes. 

 

 

Os agentes sociais determinam ativamente, por intermédio de categorias de 
percepção e de apreciação social e historicamente constituídas, a situação 
que os determina. Podemos dizer até que os agentes sociais são 
determinados somente e na medida em que eles se determinam; mas as 
categorias de percepção e de apreciação, que são o princípio desta 
(auto)determinação, são elas mesmas, em grande parte, determinadas 
pelas condições econômicas e sociais de sua constituição. (BOURDIEU, 
1996, p. 111) 

 

 

Bourdieu (1996) advoga que a prática não é categoricamente o que as 

estruturas modelam no sujeito, nem o produto intencional dos objetivos dos 

indivíduos, mas antes é: 

 

 

O produto de uma relação dialética entre a situação e o habitus, entendido 
como um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 
todas as experiências passadas, funciona em cada momento como uma 
matriz de percepções, apreciações e ações e torna possível cumprir tarefas 
infinitamente diferenciadas, graças à transferência analógica de esquemas 
adquiridos numa prática anterior. (BOURDIEU, 1996, p. 261) 

 

 

A nova estrutura do campo educacional exige agentes, de todos os habitus, 

capazes de se adequar e jogar as novas regras do jogo. Daí as tensões, 

inquietações e o despertar do professor para as “tendências imanentes e 

probabilidades objetivas” (BOURDIEU, 2004, p. 27). O que se passa no interior de 

um campo não é fruto do acaso, pois “nem tudo nele é igualmente possível e 

impossível em cada momento” (ibid). 

 

 

Eu me lembrei da necessidade que eu estou sentindo no momento, 
de precisar fazer uma capacitação. Eu quero fazer agora 
psicopedagogia, eu me lembrei que eu preciso me capacitar, pra 
poder me realizar, construir, buscar o saber, aprender. (P03 – ELS/L) 
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Não adianta se contentar só que o que já aprendeu lá no 1º e 2º 
grau, ou já aprendeu na universidade, mas, o educador, ele deve ser 
um eterno pesquisador, né? (P9 – EDV/L) 

 

 

Conhecimento não é só aquilo, aquela coisa mirrada, mas é o quê? 
É um todo, é um universo. A gente a cada dia, seja professor, seja 
médico, seja doutor, seja o que for, mas a cada dia você tem que 
estar submisso ao aprender, a conhecer. (P15 – EJM/L) 

 

 

Inseridos numa determinada posição no campo educacional e imbuídos do 

sistema de disposições que funciona como matriz de percepções, apreciações e 

ações, nossos sujeitos percebem os seus limites e desenvolvem, cada um à sua 

maneira e dentro de suas possibilidades, as estratégias necessárias à adequação às 

novas regras.   

 

 

4.3 Faceta da Dimensão Ética  

 

 

A faceta da dimensão ética faz transparecer os elementos que são 

considerados atributos do ensinar, ou seus elementos prescritivos. O ensino está 

baseado na mobilização e desenvolvimento de conteúdos, através da diversificação 

de atividades. Também nessa faceta percebe-se o sincretismo do discurso 

representacional, porquanto evoca elementos atuais, postos pelos aspectos legais e 

profissionais da profissão, mas também remete a antigos sentidos. 

 

 

Tendo em vista, eu ter escolhido essa profissão de educar, eu vejo 
que eu tenho que fazê-la com responsabilidade, com compromisso. 
E pra isso a gente precisa superar muitas dificuldades que nós 
temos. Transformar aquilo que é banal em essencial. (P03 – ELS/L) 
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Responsabilidade todo professor tem que ter, né? Por quê? Por que 
você vai ter que passar responsabilidade pro seu aluno, se você não 
tem responsabilidade eu acho meio difícil você passar 
responsabilidade pra o aluno. Queira ou não queira, você é um 
espelho pro aluno. Ele pode até não gostar do que você faz, achar 
ruim a sua aula, mas de alguma forma ele vai se espelhar quando 
houver necessidade, mesmo sem ele sentir. (P17 – EJM/L) 

 

 

A gente tem sempre que encarar o ensino com uma certa 
responsabilidade, pra tudo, porque é nessa responsabilidade que a 
gente, vai o quê? Construir parâmetros, fatores pra gente avaliar 
tudo aquilo que a gente faz no nosso dia-a-dia, tanto na questão de 
ensinar quanto de aprender porque o educador ele não faz, só o 
quê? Não faz só passar aquilo que ele absorveu durante vários anos, 
mas sim é uma construção com os seus alunos. Então essa 
responsabilidade, ela tem o quê? Ela vem acarretar na 
aprendizagem. A gente tem que ter responsabilidade em tudo que a 
gente vai passar e também essa responsabilidade, ela sempre dá 
margem ao aprendizado, ao aprender, né? (P15 – EJM/L) 

 

 

Os elementos dessa faceta traduzem claramente a dimensão ética do 

habitus professoral ou do ser professor do ensino fundamental, tal como entendido 

pela população. Bourdieu (1983) denominou ethos a essa dimensão do habitus por 

ser a mesma tradução de uma ética no estado incorporado, naturalizado. Portanto, 

nesse sentido, interessa a ação, a atitude ou a predisposição a agir conforme essa 

ética e não conforme o discurso retórico sobre o código de ética profissional. De 

imediato, devemos nos lembrar que, nos últimos anos, valores voltados para a 

cidadania e a ética foram massificados no meio educacional. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998) trazem essas temáticas como transversais, por 

conseguinte, passíveis de serem trabalhadas em qualquer disciplina, fazendo com 

que essa palavra passe a fazer parte do vocabulário dos professores. Portanto, este 

elemento passa a permear os discursos, coadunando com o que explicita Moscovici 

(2003) ao afirmar que 

 

 

O status dos fenômenos da representação social é o de um status 
simbólico: estabelecendo um vínculo, construindo uma imagem, evocando, 
dizendo e fazendo com que se fale, partilhando um significado através de 
algumas proposições transmissíveis e, no melhor dos casos, sintetizando 
em um clichê que se torne emblema. (MOSCOVICI, 2003, p. 216) 
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Ser professor significa, conforme os elementos dessa faceta, ter 

responsabilidade e compromisso. A crença nesses valores confunde-se com a 

reprodução de sentidos de outras épocas, nas quais, de modo hegemônico, 

portanto, imposto como legítimo, o professor deveria servir de espelho para os 

alunos: “queira ou não queira, você é um espelho para o aluno”; “a gente tem que ter 

responsabilidade em tudo que a gente vai passar pro aluno...”.  

Outro valor constituinte do pensamento docente é o compartilhar.  

 

 

O conhecimento em si é o resultado do diálogo entre todos, todos os 
agentes envolvidos, né? Isso, de certo modo, é essencial porque 
sem esse processo a sociedade não evolui, o conhecimento não é 
algo de ninguém, assim, de uma pessoa só, mas é de toda a 
civilização humana e é passado de geração em geração, então é 
necessário dedicação, capacitação e realização porque você não se 
realiza enquanto você fica transmitindo essa forma superada de 
conhecimento, não é? Isso se dá com responsabilidade, sempre 
buscando o novo, não é? (P16 – EJM/L) 

 

 

Ensinar pra gente não é simplesmente o ensino, mas uma forma de 
educação. Então, educar significa ao mesmo tempo ensinar e 
aprender, não é isso? Compartilhar esse conhecimento e construí-lo, 
né? A transmissão se dá a partir do diálogo, de você compartilhar 
aquilo que você sabe com aquilo que o aluno traz, porque ele tem 
também o conhecimento e tem que ser valorizado esse 
conhecimento que ele traz de si, do mundo, conhecimento de 
mundo, né? Então, depois de construir esse conhecimento há uma 
tendência a se transmitir, não é? Essa transmissão se dá na forma 
de alfabetizar, do letramento, um novo letramento que significa uma 
transformação, tá certo? E uma superação. Segundo Paulo Freire, a 
gente precisa compartilhar os conhecimentos e superar aquela fase 
inicial. E a superação representa um aprimoramento. (P16 – ERS/L) 

 

 

Você tem como compartilhar o seu conhecimento pra que as 
pessoas transmitam pra outras. Porque o ensino é uma continuidade. 
Você nunca sabe tudo e você também tem que passar pra que essas 
pessoas entendam que elas vão aprender, mas elas vão estar 
sempre precisando evoluir, sempre precisando aprender mais. É 
trabalhar em cima daquilo que aprendeu pra construir e passar aquilo 
ali já de outra maneira melhor pra outras pessoas. É essa a questão 
da educação, do dia-a-dia, da escola, né? A convivência social. (P17 
– EJM/L) 
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Essas falas revelam que os professores têm assimilado as demandas postas 

pela sociedade e pelas políticas educacionais, passando a perceber a necessidade 

de compartilhar conhecimento, de trocar experiências, de se capacitar através de 

uma formação continuada.  

Todavia, essa assimilação não é linear e automática. Embora busquem 

assumir uma postura contemporânea de educação, reproduzindo os jargões próprios 

da área, mencionando palavras como compartilhar, diálogo e troca, o termo 

transmitir – rechaçado, sumariamente, pelas visões atuais de ensino por apresentar 

caráter unilateral, via de mão única, onde o conhecimento parte do professor para o 

aluno – é constantemente mencionado.  

Para Perrenoud (2000) utilizar o termo transmitir como sinônimo de ensinar 

leva a seu alijamento, uma vez que este último pressupõe troca, interação, via de 

mão dupla, enquanto que o primeiro é linear e unilateral. Vejamos essa fala: 

 

 

Ensinar é transmitir, é aprimorar os conhecimentos, construir, 
transformar, buscar, melhorar, não é isso? (P02 – EDV/L) 

 

 

Esse professor não restringe ensinar a transmitir, mas mescla este com 

outras conotações, demonstrando, assim, a complexidade simbólica que envolve a 

construção das representações. Outros, no entanto, já incorporaram a seu discurso 

a perspectiva de que a transmissão de conhecimento faz parte de uma forma de 

ensinar ultrapassada. Preocupam-se com os resultados obtidos através do ato de 

ensinar, fazendo alusão aos elementos compartilhar, educar e aprender, 

demonstrando a superação, pelo menos em tese, dos modelos de ensino baseados 

na racionalidade técnica e na transmissão passiva de conhecimentos.  

 

 

Eu não gosto muito dessa palavra transmitir. Sinceramente eu não 
gosto dessa palavra transmitir. Eu gosto do construir, mas do 
transmitir eu não sei não gosto não, por isso que eu coloquei que 
está mais ou menos associado, né? (P02 – ELS/D) 
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Ensinar, pra mim, também é educar, né? Você tem que ter ética, tem 
que buscar, tem que ter uma busca constante de conhecimentos. 
Você tem que alfabetizar, porque alfabetizar não é naquele sentido 
de alfabetizar aquela pessoa que não sabe juntar as palavras 
entendeu, mas alfabetizar no sentido maior, alfabetizar pra o mundo, 
né? Isso aí é fundamental, está muito associado. Essa questão de 
compartilhar, ensinar é compartilhar também é a questão de evoluir, 
de transformar, tudo isso está muitíssimo associado a questão de 
ensinar. Pra mim está muitíssimo. Ensinar é você aprender, né? (P02 
– ELS/D) 

 

 

O tema aqui pouco associado é transmitir, porque a gente o 
professor acha que só ele sabe, só ele transmite o conhecimento pro 
aluno e esquece de alguém. Na busca por contemplação ele está 
esquecendo que cada indivíduo tem sua aprendizagem, a sua visão 
de mundo. Nenhum ser humano é vazio, todos eles têm 
conhecimento e muito riquíssimo, só é a gente procurar explorar. 
Muito associado, eu acredito que é a dedicação que a pessoa tem na 
sua profissão, a maneira de ver, de trabalho, a profissão que 
escolheu, ser educador. E muitíssimo associado começa mais pela 
questão ética, né? Educar e aprimorar cada vez mais seus 
conhecimentos pra poder compartilhar com o próximo, com o todo. 
(P02 – EDV/D) 

 

 

Eu entendo que a educação, o ato de ensinar não é só o ato de 
transmitir, ou de ajudar a outro, mas também é o ato de você ensinar 
e aprender. Então é uma troca, né? Você ensinar, dialogar com o 
aluno, pensar o que ele faz, o que ele diz e daí você construir o 
pensamento com o aluno. (P03 – ELS/D) 

 

 

Aprofundando nossas observações sobre as tensões e contradições 

semânticas comumente encontradas no conteúdo de uma representação social, 

Moscovici, em seu prefácio ao livro de Denise Jodelet sobre as representações 

sociais da loucura, já advertia 

 

 

Se compreendo bem essa pesquisa, então as representações sociais são 
intelectualmente diferentes das representações profissionais, ou mesmo 
científicas, por razões inversas às que se alegam habitualmente. Não é em 
razão de um defeito de estrutura, de uma insuficiência lógica, ou de um 
desconhecimento das contradições entre as noções combinadas. Mas, 
porque elas são obrigadas a combinar várias áreas de conhecimento e de 
prática, ao mesmo tempo que vários modos de pensamento.  (MOSCOVICI 
in JODELET, 2005, p. 17) 
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Uma única representação reúne, portanto, uma grande variedade de 

raciocínios, imagens e informações de origens as mais diversas, a partir das quais 

se constroem conjuntos de sentidos mais ou menos coerentes em relação às 

exigências da racionalidade científica ou de outras formas de pensamento.  A esse 

respeito Moscovici (ibid, p. 17-18) afirma: “ao não especialista permite-se e até 

solicita-se o que se proíbe aos especialistas, isto é, associar conteúdos intelectuais e 

modos de reflexão díspares numa rede contínua de soluções para os problemas”.  

Na pesquisa realizada junto ao mesmo professorado investigado, embora 

com outra amostra, Lira (2007) chama a atenção para os eixos e matrizes 

discursivas que perpassam a construção do ser professor na cidade do Natal.  

 

 

Por eixo discursivo, entendemos aqui um sentido amplo e recorrente que 
atravessa todas as facetas resultantes do PCM. Por sua vez, uma matriz 
discursiva é uma fonte de produção de discursos que tem por base uma 
determinada realidade sócio-cultural historicamente constituída, podendo 
ser ou não resultante de um habitus. (LIRA, 2007, p. 178) 

 

 

Ainda sobre as tensões semânticas encontradas no discurso do 

professorado, Lira (2007) constata que uma representação social, enquanto produto 

de uma coletividade pensante, “estabelece uma ponte entre o passado e o presente, 

de tal modo que captura em sua configuração o jogo das mudanças e o jogo das 

permanências sociais” (LIRA, 2007, p. 180). 

Alfabetizar, conforme aparece nas classificações, tanto livres quanto 

dirigidas, poderia ser entendido apenas como um elemento descritor do objeto da 

representação em foco, produzido pelos sujeitos cuja prática está voltada para os 

anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, alfabetizar representa mais que 

isso, representa um valor da dimensão ética do habitus professoral. 

 

 

Existem vários tipos de alfabetização, não só aquele tipo de leitura, 
né? Que o aluno ta lá no jardim, no pré. E é uma responsabilidade 
muito grande porque apesar da educação não ser tão, assim, tão 
valorizada, mas, é uma responsabilidade muito grande de nós 
professores com os alunos. Com a sociedade também, né? No geral. 
(P09 – EDV/L) 
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O fato de ter colocado aqui: alfabetizar como muitíssimo associado, 
leva à questão de que a gente costuma acreditar que a alfabetização 
se constrói nas primeiras fases, mas as novas tecnologias, uma série 
de coisas inovadoras, também necessitam de um letramento então 
daí a importância do alfabetizar sempre, não é? (P16 – EJM/D) 

 

 

Bom, eu selecionei as palavras alfabetizar, ética, responsabilidade, 
evoluir estão muitíssimo associadas ao ensinar. Porque ensinar 
exige todos esses fatores é e em relação ao muito associado: 
superar, construir e essencial. É elas estão muito ligadas ao ensinar. 
(P05 – ELS/D) 

 

 

Alfabetizar pra mim é tudo. E pra mim o professor que alfabetiza, pra 
mim esse é realmente o professor. É aquele que alfabetiza, é aquele 
que sabe realmente onde está o problema da educação. (P02 – 
EDV/L) 

 

 

Alfabetizar é essencial. Tem que ter responsabilidade como em 
qualquer e todos os empregos. É necessário ter uma postura, ter 
ética. (P04 – ERS/D) 

 

 

Essas falas também fazem ressaltar o caráter social e compartilhado de uma 

representação através das ressignificações e adequações semânticas feitas pelos 

sujeitos: “[...] as palavras alfabetizar, ética, responsabilidade, evoluir estão 

muitíssimo associadas ao ensinar”; “[...] o professor que alfabetiza [...] esse é 

realmente o professor [...] que sabe realmente onde está o problema da educação”. 

Percebe-se nessas falas como são feitas as associações, as adequações do 

discurso à realidade de cada grupo, de cada indivíduo. Se os professores dos anos 

finais do ensino fundamental associam o ato de ensinar à educar, responsabilidade, 

compromisso, os professores dos anos iniciais o fazem através dos signos 

alfabetizar, compromisso, responsabilidade. Esse é um exemplo de como, no plano 

linguístico, operamos processos de construção representacional que aproximam os 

indivíduos em torno da formação de determinados “consensos” sobre o mundo 

social. 
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Sobre a dimensão ética, Tardif (2005) afirma que nos últimos anos, observa-

se a maioria dos setores sociais, onde atuam profissionais, permeados por conflitos 

de valores para os quais se torna cada vez mais difícil achar ou inventar princípios 

reguladores e consensuais. Esses conflitos de valores parecem ainda mais graves 

nas profissões cujos objetos de trabalho são seres humanos, como é o caso do 

magistério. Valores como a saúde, a justiça e a igualdade perderam a sua 

transparência, seu poder de evidência e sua força de integração. Para os 

profissionais, essa situação se expressa por meio de uma complexificação crescente 

do discernimento e da atividade profissionais: se os valores que devem guiar o agir 

profissional não são mais evidentes, então a prática profissional supõe uma reflexão 

sobre os fins almejados em oposição ao pensamento tecnoprofissional situado 

apenas no âmbito dos meios. A reflexão sobre a ética profissional cessa de existir 

como um discurso que é exterior à prática e que domina a ação: ela reside 

doravante no próprio cerne do discernimento profissional a ser exercido na prática 

cotidiana e co-constitui essa prática. 

O depoimento seguinte é mais uma ilustração do ethos que guia o professor.  

 

 

Tem que aprender com a realidade do aluno acima de tudo. Uma vez 
que se consegue aprender a conhecer a realidade, que é difícil, 
assume-se também uma postura ética, um papel na sociedade. E o 
professor tem de ensinar não somente as matérias chamadas 
curriculares, mas tem que ensiná-los a respeitar, a buscar, a superar, 
a procurar a essência de sua vida. Hoje em dia você tem uma 
disciplina como a matemática que só passa cálculo? Não. Pegue a 
matemática e existencialize no aluno, né? Ensine a superar seus 
limites e enfim... Essa classificação aqui de muitíssimo associado; e, 
muito associado, eu classifiquei do ponto de vista existencial, 
acredito que tem que transcender o meu eu, tanto o professor, 
quanto o aluno, ou seja, ele tem que ter uma postura, tem que ter 
essa realização de ambas as partes. Nem o educando se sente 
realizado, ao ver que o professor está em sala de aula e também o 
educador se mostra não ser também realizado com isso. Mas ele 
tem que ter um objetivo que é buscar a essência mesmo do papel de 
estar na educação. (P04 – EDV/D) 

 

 

Concluída a exposição dos resultados da análise dos principais elementos 

de cada faceta resultante, tanto das classificações livres quanto dirigidas, passemos 

a um balanço das duas fases da análise: as classificações e suas justificativas. 
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4.4 Sobre continuidades e rupturas 

 

 

A análise das facetas ajuda-nos a evidenciar quais os sentidos que são 

atribuídos ao ato de ensinar pela população investigada. Verificamos os elementos 

muito ou muitíssimo associados ao objeto, assim como aqueles menos associados, 

todos, no entanto, contribuindo para a estruturação do conteúdo da representação 

social em foco. 

Além disso, a análise possibilitou-nos perceber a complexidade e 

particularidades dessa construção intelectual, ou mental, como a qualifica Moscovici 

(2005), ao dar visibilidade às suas “incongruências”, “contradições” e combinação de 

sentidos oriundos de fontes diversas como se fosse “defeito de estrutura, de uma 

insuficiência lógica ou de um desconhecimento das contradições entre as noções 

combinadas” (MOSCOVICI in JODELET, 2005, p. 17). Pelo contrário, trata-se de 

operações cognitivas típicas dos processos representacionais, pois, essas 

convencionalizam, continua ao autor, os objetos, pessoas e acontecimentos. 

 

 

Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam em uma determinada 
categoria e gradualmente as colocam como um modelo de determinado tipo, 
distinto e partilhado por um grupo de pessoas. [...] mesmo quando uma 
pessoa ou objeto não se adequam exatamente ao modelo, nós o forçamos 
a assumir determinada forma, entrar em determinada categoria, na 
realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser nem 
compreendido, nem codificado. (MOSCOVICI, 2003, p. 34) 

 

 

Essas operações cognitivas foram bem demonstradas pelo processo de 

construção das facetas quando constatamos que certos elementos foram 

posicionados diferentemente durante as classificações livre e dirigida. Isso acontece 

porque a construção das facetas se dá tomando-se por base os discursos 

produzidos nesses dois momentos. Embora Roazzi (1987), teórico no qual apóiam-

se as pesquisas que utilizam o PCM, desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação 

em Educação, no campo das representações sociais, não tenha ainda escrito sobre 
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essa aplicação, vamos comentar sobre algumas advertências que fazem Domingos 

Sobrinho23 e Lira (2007). 

Os itens agrupados durante a classificação livre são plotados no mapa da 

MSA numa mesma região. Todavia, segundo a teoria, esses podem situar-se em 

facetas diferentes, em consequência do sentido que lhes é atribuído nas 

justificativas, portanto, na etapa da verbalização, da construção das facetas. Resta-

nos então, analisar porque esse fenômeno ocorre. 

Domingos Sobrinho adverte que, no momento da classificação livre, os 

sujeitos não estão sob a “pressão” direta do pesquisador, por isso mais entregues 

aos seus próprios esquemas de classificação. O mesmo acontece quando passam a 

justificar os agrupamentos, embora aí já se trate da produção de um discurso 

racionalizado para o pesquisador. Na classificação dirigida, ao contrário, a indução é 

clara, direta e, como vemos nos resultados, as contradições e tensões ficam visíveis. 

Nesse sentido, é pertinente o que diz Lira (2007) ao refletir acerca da afirmação de 

Roazzi (1995), quando este explicita que, durante as classificações, o individuo está 

atuando sem censura, pois não organiza sua mensagem para o interlocutor. Assim, 

Lira (2007, p. 153) advoga, 

 

 

Nos dois processos de classificação tanto a compreensão intelectual como 
a emocional do sujeito estão envolvidas na execução da tarefa. Em nossa 
opinião, tendo como suporte a teoria vygostiskiana e bakhtiniana, o 
indivíduo quando fala ou organiza seu pensamento, inclusive no PCM, 
sempre o faz para um interlocutor (ausente ou presente) ou para si mesmo 
(sendo ele mesmo o interlocutor do seu pensamento), levando em conta 
esse outro (real ou imaginário) nessa construção. A rigor, não existe 
pensamento que seja desprovido do caráter dialógico, polifônico e, por 
isso, mesmo, essencialmente social. 

 

 

Essa posição vai ao encontro das advertências de Domingos Sobrinho 

quando destaca que as justificativas do PCM implicam na construção de um discurso 

estruturado, por vezes retórico, onde o individual e o coletivo se misturam, deixando 

evidenciar, com mais clareza, as implicações das relações sociais na construção dos 

sentidos dos objetos, sobretudo das relações de poder simbólico, cuja presença é, 

na grande maioria das vezes, bastante sutil porque naturalizada. 

                                                      
23 Observações em sala de aula. 
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De acordo com o modelo teórico aqui adotado, as classificações do PCM 

são fortemente influenciadas pelos esquemas de percepção e avaliação do habitus 

professoral em foco, embora não somente por esse, mas também, por eixos e 

matrizes discursivas que perpassam a construção do conteúdo representacional. 

Moscovici (2003), mesmo sem fazer nenhuma especificação conceitual, afirma 

igualmente: 

 

 

Representações são prescritivas, isto é, elas se impõem sobre nós com 
uma força irresistível. Essa força é uma combinação de uma estrutura que 
está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma 
tradição que decreta o que deve ser pensado. (MOSCOVICI, 2003, p. 36) 

 

 

A partir dessas ressalvas, extraímos duas conclusões que consideramos 

fundamentais para fechar este capítulo. 

A primeira diz respeito às imposições simbólicas de legitimidade. Olhando-

se os mapas das classificações livre e dirigida, verificamos que os elementos dom e 

transmitir encontram-se posicionados em diferentes facetas.  

 

 Figura 07 – Mapa de projeção bidimensional da análise MSA, com destaque para os elementos dom 
e transmitir 
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Figura 08 – Mapa de projeção bidimensional da análise SSA, com destaque para os elementos dom e 

transmitir 
 

 

Conforme dito, na classificação dirigida o pesquisador apresenta os critérios 

de classificação e, nesse momento, o elemento dom apresenta uma relação de 

proximidade, na faceta da dimensão sacerdotal, considerando o mapa das 

classificações livres, para uma relação de distanciamento, ao aparecer na faceta da 

dimensão ética no mapa das classificações dirigidas. 

Essa constatação pode ser interpretada, a partir do modelo adotado, como 

uma imposição de legitimidade dos discursos circulantes no campo educacional, 

sejam esses oriundos de matrizes produzidas pela intelectualidade crítica, sejam 

forjados no interior das agências reguladoras do Estado. Por essa razão, percebe-se 

a tensão dos sujeitos que ora parecem ter clareza do papel do dom no ato de 

ensinar, ora o questionam. O mesmo acontece com o elemento transmitir, como bem 

ilustrado pelos depoimentos já apresentados. 

A segunda conclusão da leitura geral dos dados diz respeito às rupturas que 

começam a se tornar evidentes, tanto quando se trata da ressignificação do ato de 
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ensinar, como no que tange ao ser professor, à identidade social dessa categoria. 

As constatações aqui apresentadas vêm, do mesmo modo, sendo feitas por outros 

estudos. 

 

 

Evidenciaram-se, nesse processo de ressignificação da prática, o 
questionamento e deslocamento de traços tradicionalmente atribuídos a 
esta ampla parcela do magistério de atuação polivalente, como dedicação, 
cuidado, amor, que foram seguidos pela rejeição a outros atributos que 
igualmente dominavam concepções mais antigas do magistério, decorrentes 
das marcas religiosas profundamente coladas a esse campo da atividade 
social, calcados na idéia de vocação, dom, sacerdócio, missão, paciência. 
Assim o quadro que se apresenta aponta para o deslocamento dos antigos 
referentes identitários, contrariando, inclusive, estudos que vêm assinalando 
a persistência dos referidos atributos, a reafirmação da narrativa 
missionária, de um ethos missionário que imprimia ao magistério um caráter 
de doação e de entrega, a ele historicamente associado. Encontrou-se, 
aqui, o redimensionamento da prática pedagógica a partir da evocação de 
uma nova profissionalidade, da qual emerge uma renovada noção de 
competência, tomando-se o conhecimento em sua dimensão construcionista 
ou construtivista. (MELO, 2005, p. 222-223) 

 

 

Na mesma direção, Lira (2007) constata que os elementos da “faceta do 

desvelo”, na qual foram agrupados os elementos dom, doação, amor, entre outros 

estão passando por um processo de ressignificação, sendo, por vezes, menos 

valorizados, questionados ou mesmo rechaçados. 

O estudo da configuração e estrutura do conteúdo da representação social 

do ato de ensinar permitiu-nos, assim, identificar certas continuidades e rupturas no 

sentido atribuído a essa prática estruturante do ser professor, as quais são fruto da 

influência das dinâmicas sociais, mas, fundamentalmente, dos esforços para 

renovação dos fundamentos epistemológicos do oficio de professor e de educador. 

No capítulo seguinte, vamos observar como o habitus professoral atua na 

sua dimensão essencialmente pedagógica e sob influência da representação social 

do ato de ensinar. 
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De acordo com os pressupostos do modelo teórico aqui adotado, 

compreender os fenômenos representacionais que materializam o habitus, como diz 

Domingos Sobrinho (2002, p. 120), significa aceitar que as representações sociais 

não se constroem num vazio social, nem são tampouco meros produtos cognitivos 

visando à classificação dos objetos do mundo. “Cada condição social é [...] definida 

por suas propriedades intrínsecas, particulares e, ao mesmo tempo, pelas 

propriedades relacionais que cada uma deve à sua posição dentro do sistema das 

diferentes condições sociais” (ibid). A representação social do ato de ensinar 

construída pelo professorado investigado, nesta ótica, está intrinsecamente ligada à 

sua condição social de professor do ensino fundamental da rede pública estadual e 

à posição que esse ocupa na estrutura do campo educacional em nível local, na 

cidade do Natal. Neste capítulo, apresentaremos alguns resultados que demonstram 

a pertinência de se explorar a articulação habitus/representação social, 

principalmente no plano da prática do professor.  

 

 

5.1 Observação direta – aspectos metodológicos   

 

 

A observação direta é uma técnica que permite uma maior aproximação entre 

pesquisados e pesquisador. A partir desse contato é possível perceber elementos 

supostamente escamoteados pela racionalização do pensamento,  característico de 

outras técnicas de pesquisa. Como um dos objetivos de nossa investigação era 

confrontar o discurso com a prática, selecionamos seis escolas para observar o 

professor na sua ação em sala de aula. Segue o relato de como procedemos. 

De cada uma das seis escolas que fizeram parte da pesquisa, citadas no 

capítulo dois, escolhemos dois professores para serem observados. Escolhidos de 

forma aleatória, conforme a anuência desses. As observações foram realizadas nos 

turnos matutino e vespertino, uma vez que no turno noturno era ofertado ensino 

médio ou Educação de Jovens e Adultos – EJA. Cada professor foi observado 

durante um turno inteiro, com pausa para o intervalo, onde aqueles dos anos iniciais 

voltavam para a mesma turma e os dos anos finais para turmas diferentes, os 

primeiros por serem “polivalentes” e os segundos, devido à especificidade da 

disciplina que lecionam. Desse modo, a observação direta em sala de aula para 



CAPÍTULO 5 A DIMENSÃO PEDAGÓGICA DO HABITUS  
PROFESSORAL 

 

130 
 

cada professor durou em torno de 4 horas, onde foram observadas 18 salas (6 dos 

anos iniciais e 12 dos anos finais). Além, da sala de aula, observamos o espaço 

escolar extra-classe, em média 2 horas por escola. No total foram 60 horas 

dedicadas à observação in loco.  

Ao chegarmos as escolas buscávamos falar com o responsável (diretor, vice-

diretor, coordenador pedagógico). Muitas vezes, nenhum desses estava presente. 

 Como as escolas escolhidas para observação foram as mesmas da aplicação 

do PCM, sempre reforçávamos o fato de termos estado ali antes e que aquele 

momento representava uma outra etapa da pesquisa. Os procedimentos a serem 

realizados eram esclarecidos e com o consentimento do(s) responsável(is) 

iniciávamos as observações.  

Geralmente, entre falar com o responsável e observar a sala de aula dos 

professores havia um espaço de tempo. Esse tempo era aproveitado para observar 

informalmente a dinâmica da escola,  as conversas dos professores, a arrumação 

das salas de aula, os espaços de convivência e aqueles destinados ao ensino e aos 

esportes. 

Uma das primeiras constatações que fizemos: ao adentrar a sala dos 

professores, sem ser apresentada, esses docentes se portavam de modo muito 

espontâneo, continuando a falar de assuntos diversos, dentre os quais se 

destacavam a indisciplina de determinados alunos, por vezes, citados nominalmente, 

a venda de bijuterias e acessórios de moda (muito comum hoje nas escolas e 

repartições públicas), a paralisação das aulas para realização de estudos, dentre 

outros.  Ao ser apresentada havia uma brusca mudança de postura dos professores. 

Passavam a falar em tom mais baixo e o teor das conversas, entre eles, tornava-se 

mais impessoal. Essa realidade, tínhamos consciência, era um dos grandes desafios 

a superar. Como alerta Bourdieu (2001), a situação de pesquisa, não obstante se 

destinar à mera produção de conhecimento, continua sendo uma “relação social” 

que exerce efeitos variáveis segundo os diferentes parâmetros que a podem afetar.  

 

 

Sem dúvida a interrogação científica exclui por definição a intenção de 
exercer qualquer forma de violência simbólica capaz de afetar as 
respostas: acontece, entretanto, que nesses assuntos não se pode confiar 
somente na boa vontade, porque todo tipo de distorções estão inscritas na 
própria estrutura da relação de pesquisa. Estas distorções devem ser 
reconhecidas e dominadas; e isso na própria realização de uma prática que 
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pode ser refletida e metódica, sem ser a aplicação de um método ou a 
colocação em prática de uma reflexão teórica. (BOURDIEU, 2001, p. 694) 

 

 

Ainda na referida sala, após nossa apresentação, explicitávamos o motivo de 

estarmos ali, os objetivos de nossa pesquisa e indagávamos acerca do 

consentimento dos professores em serem observados e fotografados durante a 

ministração de suas aulas. Apresentávamos o termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO E), o qual detalhava nossa ação e os direitos de quem se 

dispusesse a participar da pesquisa. Quase invariavelmente, num primeiro momento, 

surgia certa resistência e uns transferiam para os outros a responsabilidade. Depois 

de certo tempo de conversação, alguns se voluntariavam, mas pediam um tempo 

para organizar a sala a ser observada. Ficava, então evidente, o “efeito de 

estrutura”, através  do esforço para demonstrar certa ordem e não causar “má 

impressão” a um agente externo, uma pesquisadora da universidade. Nesse tempo, 

observávamos a elas e a nós mesmas, procurando controlar os elementos do 

contexto dos quais, é evidente, tínhamos consciência, visando criar as condições 

“possíveis” para a interação. Só a “reflexividade reflexa”, como diz Bourdieu, 

baseada num “trabalho”, num “olho” sociológico (ou auto-avaliativo, acrescentamos 

nós), “permite perceber e controlar no campo, na própria condução da entrevista, os 

efeitos da estrutura social na qual ela se realiza.” (ibid.). 

A observação nas salas de aula se iniciava, formalmente, a partir de nossa 

apresentação, agora para os alunos, sempre feita pela responsável da escola. Esses 

também reagiam à nossa presença. Alguns, com curiosidade, outros tentando 

chamar a atenção. Em determinada sala, por exemplo, um aluno levantou o braço, 

pedindo a palavra, a qual lhe foi dada pelo professor. Então ele disse: “Não é nada, 

é apenas para sair na foto que há interação com os alunos”. 

Este fato nos pareceu um bom exemplo da imposição de certos códigos 

tornados hegemônicos no ambiente escolar, pois demonstra a apropriação, também 

pelos alunos, de determinados jargões repetidos pelos docentes e gestores, como é 

o caso das expressões: interação professor-aluno na sala de aula, tornar o aluno um 

cidadão crítico e reflexivo. 

Em várias situações, durante as observações, apesar de nossos esforços, 

percebíamos alunos e professores pouco à vontade, como se estivessem fazendo 
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parte de uma encenação. Alguns alunos, porém, faziam questão de olhar para nós 

“fazendo poses” e pedindo para tirarmos fotos suas. 

Ao deixarmos as salas, continuávamos buscando identificar outros aspectos 

do cotidiano, tais como, detalhes não visíveis de imediato, tensões, conflitos, enfim, 

o ambiente das escolas, para além do script.  

 De modo geral, de acordo com o observado, os professores demonstram 

insatisfação com as condições de trabalho, com o salário e a indisciplina dos alunos, 

segundo eles, “generalizada”. Os alunos, por sua vez, se mostraram irreverentes e 

desinteressados. Na opinião de alguns, as aulas são “chatas” e, por isso, não 

prestam a devida atenção. A equipe gestora também demonstra insatisfação, 

afirmando fazer o possível para melhorar as condições das escolas, porém, 

esbarram em burocracias, precariedade de recursos pessoal e financeiro, além de 

outras questões, operacionais, que prejudicam o andamento das aulas e, 

consequentemente, o processo de ensino-aprendizagem, como a recorrente falta de 

água, merenda, recursos didáticos e tecnológicos, quadra de esportes, etc. 

A observação direta nas escolas e, especialmente, na sala de aula, permitiu 

verificar os descompassos entre o discurso dos professores  e a prática pedagógica 

desenvolvida em sala de aula. Foi possível, portanto, perceber uma gama de 

elementos racionalizados e não racionalizados, captados por meio de indagações, 

verificações, gestos, posturas corporais e outros sinais registradas em fichas de 

observação ou por meio de fotografias.  A partir desses registros, estabelecemos um 

conjunto de relações entre os elementos observados e o conteúdo representacional 

sobre ato de ensinar, as quais serão apresentadas no decorrer deste capítulo. 

 

 

5.2 A condição do professor 

 

O professorado do ensino fundamental de Natal/RN, conforme já bem 

demonstrado por Lira (2007), possui uma origem social semelhante, pelo fato de 

pertencer a família cujos pais, em sua maioria, exerciam atividades pouco 

qualificadas e de baixa remuneração. Em relação às suas origens, no entanto, 

tornar-se professor representou uma ascensão social “ainda que isso ocorra no 

quadro de uma desvalorização da carreira docente, pois a docência, no ensino 
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fundamental, é uma das menos reconhecidas no sistema educacional, supera 

apenas a docência na educação infantil.” (LIRA, 2007, p. 219-220). 

Segundo a ótica da praxiologia, isso não ocorreu por mero acaso. O fato 

desses sujeitos ingressarem na carreira docente resultou de uma disposição prática, 

que decorre não necessariamente de uma escolha intencional e desejada, mas da 

confluência de um habitus e um campo social. Orquestrou-se, assim, uma tomada 

de posição de um conjunto de indivíduos que, submetidos às mesmas circunstâncias 

históricas e tendo uma estrutura de capitais relativamente semelhantes, investiram 

de acordo com os sistemas de percepção e apreciação que lhes guiam no espaço 

social. Dessa forma, a inserção desses indivíduos no campo educacional deu-se por 

via da ocupação de uma posição menos valorizada, em função do volume de 

capitais apontado. E isso ocorreu num período de amplo desenvolvimento urbano-

industrial capitalista que, em todo país, estreitou as diferenças materiais e simbólicas 

entre as profissões assalariadas manuais e não-manuais (PEREIRA, 1969). Estão aí 

as origens, segundo Gilson Pereira (2001) e não o Luis Pereira citado anteriormente, 

do processo invisível de “indistinção e nivelamento que condenou o magistério a um 

crônico mal-estar social”, processo agravado, ainda, “pelas estratégias de distinção 

dos grupos sociais que condenaram o professorado à condição de produtores e 

consumidores de bens culturais inferiores, isto é, pedagógicos, vulgarizados pelas 

rotinas didáticas” (PEREIRA, 2001, p. 38). 

O professorado, a partir dos anos de 1950, começou a perder todo o charme 

usufruído pelas normalistas no período anterior, passando a experimentar, segundo 

Pereira (2001, p. 39), uma tripla degradação: a) pelo nivelamento com os 

assalariados manuais; b) pela discriminação à própria atividade pedagógica, na sua 

qualidade de atividade propriamente cultural; c) pelo estigma de ocupação feminina. 

O autor acrescenta ainda, o desprestígio que atingiu, em particular, o professorado 

público, a banalização e degradação do ensino público básico, porquanto frequentar 

uma escola pública da educação básica tornou-se uma credencial culturalmente 

desvalorizada e em consequência ocorreu uma queda nos padrões de atendimento 

nesse setor.  

O acesso à escola, fundamentalmente a partir da década de 1970, foi 

acompanhada pela depreciação já comentada acima e dirigido à uma população 

majoritariamente de indivíduos sem grandes recursos para se distinguir socialmente, 
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afirma Pereira (2001), não houve propriamente uma democratização, mas uma 

“translação” das posições relativas: 

 

 

 [...] numa sociedade na qual os diplomas são raros, ou seja, em que a 
mortalidade escolar é precoce para a maioria dos agentes oriundos das 
posições mais baixas e mesmo das médias, a distinção cabe aos escassos 
diplomados, e numa sociedade extensamente diplomada a distinção cabe 
aos agentes cujos diplomas são mais valorizados. (PEREIRA, 2001, p. 39) 

 

 

Reduziu-se, ao longo desse período de desenvolvimento urbano-industrial o 

valor simbólico do magistério público, conservando-se o monopólio dos detentores 

de capitais simbólicos adquiridos nas “boas” escolas privadas e universidades 

públicas (ou estrangeiras). Produto de uma determinada trajetória individual e social 

e situados numa posição inferior na estrutura do campo educacional brasileiro, o 

nosso professorado, como apresentaremos a seguir, experimenta as consequências 

de sua “miséria de posição24”, expressão cunhada por Bourdieu (2001) para indicar 

uma posição inferior na hierarquia do prestígio social e dos ganhos de um 

determinado campo. 

 

 

5.3 Condições infra-estruturais do exercício da doc ência 

 

 

Decorrência das condições históricas em que se desenvolveu o ensino 

fundamental nas últimas quatro décadas, as condições de realização do ato de 

ensinar na cidade do Natal, no setor público, não fogem à regra. Nas escolas 

escolhidas para a amostra, professores e alunos convivem com muitas situações 

onde faltam os mais elementares para um bom desempenho do seu oficio. Muitas 

salas não possuem iluminação e ventilação adequadas e têm parte do espaço 

ocupado por carteiras quebradas que raramente são removidas para conserto, ou 

substituídas. 

 
                                                      
24 A “miséria de posição” diferencia-se da “miséria de condição”, uma vez que esta é a forma de 
miséria mais visível e degradante, ligada à condição de classe. É a miséria dos pobres, dos 
excluídos. (BOURDIEU, 2001). 
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Foto nº. 01 – Ventilador de teto da sala de aula sem as pás. 
Fonte: acervo particular (2008) 

 

 

Algumas escolas possuem biblioteca, porém, a maioria se constitui em 

espaços inadequados: pequenos, escuros, com amontoados de cadeiras e livros 

que dependem da presença de um funcionário para ser utilizada.  
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Fotos no. 02 – Material didático empilhado na biblioteca. 
Fonte: acervo particular (2008) 

 

 

 
Fotos no. 03 – Material didático empilhado na biblioteca. 
Fonte: acervo particular (2008) 
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Fotos no. 04 – Material didático na biblioteca. 
Fonte: acervo particular (2008) 

 

 
Fotos no. 05 – Material didático na biblioteca. 
Fonte: acervo particular (2008) 
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Geralmente professores em fim de carreira são alocados na biblioteca, por 

se tratar de um espaço mais tranquilo, com maior flexibilidade de horário. Em uma 

das escolas observadas, certa professora encontrava-se nessa situação e nos 

relatou que já havia se dedicado muito “àqueles meninos” e que agora só queria 

“brincar de ser feliz”. Um trabalho mais leve, seguido da aposentadoria parece ser 

um bálsamo ansiado e prestes a se tornar realidade. À esta altura não se cobra mais 

nada desses professores. 

Ainda com relação à infra-estrutura, os espaços de convivência existentes 

nas escolas dividem muito bem alunos e professores. Os primeiros vagam pelos 

pátios, inclusive, em momentos de aula, dispondo de espaços inadequados para 

convivência e brincadeiras, muitas vezes tomados por mato e lixo. As quadras de 

esportes, quando existem, estão deterioradas. 

 

 

 
Foto nº. 06 – Lixo e mato nas dependências da escola 
Fonte: acervo particular (2008) 
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Foto nº. 07 – Alunos no pátio “matando aula” 
Fonte: acervo particular (2008) 

 

Os segundos aproveitam o intervalo para manter distância, dispondo 

geralmente, de sala com café, biscoitos e água. Em diversas oportunidades 

vivenciamos a expulsão de alunos que tentavam entrar na sala dos professores para 

“enredar25” durante o intervalo. Esses ouviam algo do tipo: “menino, não está vendo 

que o professor está lanchando, dê um sossego!”. Tal configuração denota uma 

hierarquização e uma dominação simbólica, a qual se constitui em violência 

simbólica “naturalizada”, e, portanto, aceita e exercida na interação social. Pois 

como afirma Bourdieu (1999), 

 

 

A violência simbólica não se processa senão através de um ato de 
conhecimento e de desconhecimento prático, ato este que se efetiva aquém 
da consciência e da vontade e que confere seu “poder hipnótico” a todas as 
suas manifestações, injunções, sugestões, seduções, ameaças, censuras, 
ordens ou chamadas à ordem. Mas uma relação de dominação que só 
funciona por meio dessa cumplicidade de tendências depende, 
profundamente, para a sua perpetuação ou para sua transformação, da 

                                                      
25 Expressão utilizada pelos sujeitos, tipicamente do nordeste do Brasil que consiste em contar um 
fato ocorrido em tom de denúncia. 
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perpetuação ou da transformação das estruturas de que tais disposições 
são resultantes. (BOURDIEU, 1999, p. 54-55)  

 

Com relação à utilização de material didático diversificado, os professores 

relatam a precariedade das escolas, por isso, muitas vezes são obrigados a 

comprar, eles próprios, o material que desejam, ou pedir a colaboração dos alunos. 

Perguntados sobre o acesso a computadores, afirmaram ser raro, pois, onde 

os mesmos existem destinam-se a fins administrativos e burocráticos. Algumas 

escolas, constatamos, ainda trabalham com o mimeógrafo, mas, se faltar álcool ou 

folha de papel ofício, o trabalho fica impossibilitado. Durante nossas observações, 

certa professora relatou que ao pedir duas cartolinas à vice-diretora, esta respondeu 

que lá não era escola particular! 

Em diversas escolas, verificamos a existência de laboratórios de informática, 

assim como de determinados recursos áudios-visuais (televisão, vídeo cassete, fitas 

cassetes, Compact Discs – CDs, Digital Video Disc – DVDs). Em todos os casos 

esses equipamentos estavam trancados em armários e sua utilização submetida a 

rigoroso controle burocrático.   

 

 
Fotos no. 08 – Armários quebrados ou trancados  
na sala de aula, contendo recursos áudio-visuais,  
geralmente danificados ou obsoletos. 
Fonte: acervo particular (2008) 
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Fotos no. 09 – Armários quebrados ou trancados 
na sala de aula, contendo recursos áudio-visuais,  
geralmente danificados ou obsoletos. 
Fonte: acervo particular (2008) 

 

 

Muitos professores afirmam não ganhar suficiente para estar buscando 

estratégias visando contornar a falta de material e de infra-estrutura das escolas. 

Dizem inclusive, que um grande número de alunos tem deixado as escolas 

estaduais, uma vez que as escolas municipais fornecem além dos livros didáticos, 

agendas e uniformes. Porém, tem aqueles professores voltados para a concepção 

sacerdotal de ensino, cujas convicções impedem de deixar os alunos pagarem pelo 

descaso dos governantes. Certo professor disse estar a escola em que trabalha, em 

condições tão precárias, “a ponto de desabar sobre a cabeça das crianças26”. Após 

                                                      
26 Situações como essa não são tão excepcionais. No sábado, 19 de junho de 2004, no Centro 
Municipal de Educação Infantil Profª Marize Paiva de Morais, no bairro de Cidade Nova, na zona 
Oeste de Natal/RN, o teto do pátio desabou no momento em que aproximadamente 350 pessoas, 
entre familiares, alunos e funcionários participavam e assistiam à apresentação de uma quadrilha 
junina formada, em sua maior parte, por crianças de 4 a 6 anos. O acidente resultou na morte de um 
menino de quatro anos, além de lesões corporais em várias vítimas. Os laudos técnicos emitidos na 
época apontavam para falhas no projeto de construção da escola que não foram sanadas na 
execução, nem na fiscalização da obra.  
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o envio de vários ofícios à Secretaria de Educação do Estado, sem sucesso, ele 

resolveu mobilizar a equipe e improvisaram um local para realização das aulas, 

impedindo que os alunos ficassem sem aula por muito mais tempo. O professor 

relatou com muito orgulho sua iniciativa, afirmando que mesmo sendo papel do 

governo “não custava fazer algo por aquelas crianças”. Este professor tem formação 

em pedagogia e, de acordo com ele, já passou por diversos cursos de capacitação. 

Atualmente está concluindo curso de pós-graduação lato sensu. Voltaremos a falar 

dessa postura mais adiante. 

As escolas pesquisadas são uma “amostra” das condições infra-estruturais 

nas quais se desenvolvem o ato de ensinar na rede pública de Natal/RN. Estão 

instaladas em prédios de arquitetura simples, por vezes com espaços amplos, mas 

sem grandes recursos para oferecer ao professor.  

 

 

5.4 Habitus e representação social em atos 

 

 

Produto de uma trajetória individual e social que o transformou em agente do 

campo educacional, nosso professor/professora carregará em suas ações, nesse 

espaço social, as marcas da condição e posição nele ocupadas. Vamos apresentar 

a seguir, até onde esta pesquisa pôde captar as evidências da ação conjunta do 

habitus professoral e da representação social em foco.  

 

 

5.4.1 O capital pedagógico 

 

 

A grande maioria dos professores pesquisados se orgulha de ter passado 

por uma formação inicial e fazem questão de elencar os cursos de capacitação e 

qualificação realizados. Entretanto, alegam que tais cursos trazem muita teoria, 

evidenciado muito mais o que não se deve fazer e, pouco se detendo ao que fazer, 

levando-os a adotar os procedimentos mais cômodos e familiares. Nessa direção, 
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um estudo realizado pela Fundação Carlos Chagas27, no ano de 2008, revela que 

apenas 28% das disciplinas dos currículos de pedagogia pesquisados tratam sobre 

‘o quê’ e ‘como’ ensinar e, que, 56% das disciplinas são diferentes, o que denota 

ausência de foco nos referidos cursos. Se o curso de pedagogia – responsável por 

formar professores para educação infantil e fundamental (gestores, supervisores e 

coordenadores educacionais) – não têm dado conta do como ensinar, os demais 

cursos de licenciatura, que oferecem em torno de quatro disciplinas pedagógicas, 

proporcionam muito menos subsídios para preparar o professor para a realidade da 

sala de aula. 

Constatamos, em nossa dissertação, também realizada com professores de 

Natal/RN (MELO, 2005a), que esses buscavam a formação não para resolver os 

dilemas da prática, mas para fins de melhoria salarial e para buscar formas de 

melhor se distinguir socialmente. Todavia, como vimos no estudo da estrutura da 

representação social do ato de ensinar, as imposições dos novos enjeux do campo 

impulsionam os sujeitos a buscar qualificação, pois é necessário adequar-se às 

novas práticas e discursos circulantes. Entretanto, dado o volume de capitais 

(material, social, simbólico) desses agentes, eles buscam ou possuem pós-

graduação apenas em nível lato sensu. Ao indagarmos acerca dos motivos dessa 

busca, as razões citadas se referiam a dificuldade de ingressar em uma pós-

graduação stricto sensu. De acordo com os pesquisados, esse nível de pós-

graduação é muito difícil e concorrido. Afirmam ainda que, caso viessem a ingressar 

e obter a respectiva titulação, buscariam lecionar, agora, no ensino superior, uma 

vez que proporcionaria maior status social e financeiro.  

No entanto, isso exigiria um grau de dedicação e esforço muito acima 

daqueles permitidos pelos condicionantes constituintes da realidade objetiva desses 

sujeitos. Essa fala demonstra o que Bourdieu (1989) explicita quando advoga que o 

habitus direciona os estilos de vida, condicionando as escolhas individuais em 

função das possibilidades objetivas. É mediante este processo que o habitus funda 

condutas regulares, que permitem prever práticas — as “coisas que se fazem” e as 

“coisas que não se fazem” em determinado campo (BOURDIEU, 1989, p. 95).  

 

                                                      
27 O estudo está demonstrado no relatório final de pedagogia do projeto sobre a formação de 
professores para o ensino fundamental: instituições formadoras e seus currículos. Disponível em: 
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0216/aberto/bernardete1.pdf. Acesso em 10 de outubro de 
2008.  
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É através deste processo que aprendemos a antecipar nosso futuro em 
conformidade com a experiência do presente, e, portanto, a não desejarmos 
o que, no nosso grupo social, aparece como eminentemente pouco 
provável. 

 

 

O curso de especialização torna-se, então, o “desejável” por possibilitar uma 

pequena melhoria salarial e de posição dos professores no espaço das posições 

relativas na estrutura do campo. O habitus atua assim como interiorização da 

objetividade social e produzindo a exteriorização dessa interiorização. Na realidade 

das escolas investigadas, as práticas educativas e o ato de ensinar, dadas as 

condições apresentadas, tendem a ser muito mais conduzidas pelos esquemas do 

habitus do que por meio do planejamento cientificamente embasado. 

Lugli (2007) exemplifica a “razão prática” que dá visibilidade ao habitus, 

através dos imprevistos surgidos na sala de aula, diante dos quais o professor 

precisa agir de modo inusitado e imprevisível, surpreendendo a si mesmo. 

 

 

É nessas ocasiões que se pode identificar quanto o ato de lecionar é um 
habitus em exercício: por mais que seja planejado com antecedência, há 
sempre o imprevisto diante do qual o docente deve agir e irrefletidamente, 
uma vez que não há tempo para pensar ou calcular a resposta mais 
adequada, pois a aula deve prosseguir. (LUGLI, 2007, p. 29)  

 

 

5.4.2 O planejamento de ensino 

 

 

O planejamento da ação pedagógica, como ressalta Libâneo (1995), é 

imperativo porque se trata de um processo de racionalização e organização da ação 

docente. É a partir dele que se articulam contexto escolar e contexto social. Suas 

funções são: explicitar diretrizes do trabalho docente, assegurando articulação entre 

a escola, o contexto social e a participação democrática; assegurar a racionalização, 

organização, unidade e coerência do trabalho docente, evitando o improviso e a 

rotina; atualizar e aperfeiçoar os planos de acordo com as necessidades surgidas; 

facilitar a preparação das aulas.   
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No contexto pesquisado, professores e gestores, de modo geral, 

reconhecem a importância de planejar e dizem envidar esforços para obter um 

momento de estudo, com seus pares, que possibilite pôr em prática os pressupostos 

difundidos atualmente acerca do ensino interdisciplinar, articulado entre as diversas 

áreas do conhecimento. Esse é um dos muitos debates, dizem, travados com a 

gestão da escola. De um lado, os docentes querem ter o direito ao planejamento 

assegurado, suprimindo tempo da carga horária de aula para tal fim. Dizem ser 

melhor não estar com os alunos por certo tempo, mas estar estudando para 

melhorar a qualidade do ensino, principalmente quando não se tem as condições 

necessárias ao enfrentamento das demandas postas. De outro lado, os gestores não 

querem abrir mão desse tempo optando por marcar o planejamento, muitas vezes, 

para o sábado. Insatisfeitos, os professores alegam cansaço e reclamam da falta de 

tempo para realizar tarefas pessoais, o lazer ou simplesmente ficar em casa com a 

família. Em consequência, o planejamento acaba acontecendo, mas longe de atingir 

sua finalidade. Algumas escolas param toda sexta-feira após o intervalo e outras 

deixam de ter aula a cada duas semanas, sempre nas sextas-feiras, com vistas à 

realização de estudos e planejamento. As opiniões, entretanto, acerca da 

proficuidade desses encontros se dividem, pois o planejamento, em algumas 

escolas, funciona como um momento estático, dissociado do currículo real, existindo 

apenas como uma formalidade a ser cumprida. Tal postura contraria a perspectiva 

posta por Libâneo (1995) ao afirmar ser o plano um guia de orientações, que deve 

ser flexível e passível de modificações; obedecer a uma sequência lógica, podendo 

inverter suas etapas, se necessário; ter objetividade e adequar-se às possibilidades 

do aluno; manter a coerência entre as idéias e a prática, entre os objetivos gerais e 

os específicos. 

De acordo com o autor, o planejamento é algo vivo, dinâmico que deve ser 

vivenciado por alunos e professores no decorrer do processo de ensino. Talvez a 

formalidade que envolve o ato de planejar afaste os professores dessa perspectiva e 

o ensino continue sendo fruto de ações improvisadas, com rebatimentos diretos na 

qualidade. 
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5.4.3 A relação professor-aluno 

 

 

Constantemente temos tido acesso, especialmente pela mídia, a relatos 

sobre a violência nas escolas do país, não obstante essas nos sejam apresentadas 

sob a ótica do sensacionalismo e do inusitado. Contudo, quem possui contato direto 

com a sala de aula ou com qualquer escola sabe que os problemas não só ligados à 

violência direta, mas a casos gerais de indisciplina, vêm se tornando muito comuns. 

No trabalho de campo, ouvimos vários depoimentos de professores que foram 

ameaçados e até agredidos por alunos. Para eles, é preciso ter muito tato para lidar 

com certos alunos, uma vez que apresentam muita agressividade, em função das 

próprias condições de sobrevivência a que são submetidos, dentre as quais estão o 

envolvimento com drogas, a prostituição, a desvalorização do próprio ensino etc. 

muitos afirmaram, ter que parar a aula, recorrentemente, para destinar substancial 

tempo à orientações acerca de comportamentos, valores e condutas que os alunos 

deveriam adotar. 

O desabafo feito por um professor, citado anteriormente, parece sintetizar e 

representar bem o sentimento de muitos dos pesquisados. 

 

 

Infelizmente, aluno não respeita mais professor. Hoje em dia você vê 
o quê? Poucos tendo aquela vontade de aprender. É como dizem, há 
vários estudantes, mas poucos são alunos. O que é: são alunos? O 
que é na verdade hoje ser um aluno? No passado se dizia que o 
aluno era um aprendiz, hoje nós não temos mais aprendizes, temos 
seres humanos que estão ocupando as vagas das escolas públicas, 
não só públicas, mas de todo o segmento da nossa sociedade e que 
não tem nenhum compromisso com o fator aprender, né? (P15 – 
EJM/L) 

 

 

As dificuldades no plano da relação professor-aluno, parece-nos, para além 

das variáveis socioeconômicas e culturais que atuam no ambiente escolar, sofrem 

igualmente a influência dos modelos didáticos adotados. Constatamos que 

predomina, especialmente nas séries finais do ensino fundamental, uma 

organização espacial da sala de aula com carteiras enfileiradas, um aluno atrás do 
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outro e o professor à frente de todos, simbolizando a sua autoridade e lugar de 

detentor do saber. 

 

 

Ao professor, nesses moldes, cabe também o papel de impor obediência. 
Para isso o espaço é definido para ser símbolo vivo dessa dominação. A 
disposição das carteiras na sala de aula reproduz relações de poder: 
alunos enfileirados, não se escutam e não se vêem, o professor é o único 
animador do debate. (SANCHES; SARMENTO, 1995, p. 6) 

 

 

Esta organização do espaço, portanto, não é algo dado, natural, mas sim 

construído socialmente em estreita relação com as atividades a serem 

desempenhadas. 

 

 

 

Foto nº. 10 – A professora explica a atividade que será realizada. 
Fonte: acervo particular (2008) 
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Foto nº. 11 – Professora exercendo o ato de ensinar. 
Fonte: acervo particular (2008) 

 

 

Ainda a esse respeito, Vygotsky (1998) advoga que o papel do adulto deve 

ser o de parceiro mais experiente que promove, organiza e provê situações em que 

as interações entre as crianças e o meio sejam provedoras de desenvolvimento. 

Nessa dimensão, o espaço se constitui no cenário onde esse processo acontece, 

por isso, nunca é neutro. Considerando-se essas premissas, constata-se que a 

forma como o espaço é organizado interfere, de forma significativa, nas 

aprendizagens e comportamento dos educandos. Isto é, quanto mais esse espaço 

for desafiador e promover atividades conjuntas, quanto mais permitir que se 

descentrem da figura do professor, mais fortemente se contribuirá como suporte à 

ação pedagógica (HORN, 2004). Nessa mesma direção, Gonçalves (1999) explicita 

a importância do espaço escolar na formação. 

 

 

A organização do espaço escolar, como expressão de uma concepção de 
homem e de mundo, tanto pode contribuir para a manutenção e reprodução 
do imaginário social legitimando uma “ordem”, cuja raiz se baseia em uma 
relação de dominação, como pode suscitar a reação e a construção de uma 
alternativa de mundo e de sociedade. (GONÇALVES, 1999, p. 48) 
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Esta relação de poder se verifica em outras situações. Várias vezes, 

observamos alunos sendo repreendidos por diversos motivos como: ter saído da 

sala para ir ao banheiro ou beber água, por não estar de uniforme, por estar 

brincando nos corredores etc. Uma das situações que mais chamou nossa atenção 

foi quando um aluno em sala de aula estava sentado em uma cadeira com os pés 

em outra. A própria diretora interrompeu a aula e o recriminou dizendo: “Muito 

bonito! O Estado já paga pra você usar uma cadeira, você acha pouco e usa duas? 

Sente-se direito e tire o pé da cadeira!” 

 Dentre as salas observadas algumas apresentaram configuração 

diferenciada. Estas distinguiam-se das outras por alguns fatores. Como já 

mencionado, das 12 salas observadas 2 eram de alunos dos primeiros anos da 

primeira etapa do ensino fundamental. Estas duas salas tinham a presença de 

estagiárias do curso de pedagogia de instituições de ensino superior de Natal. 

Talvez devido à faixa etária dos alunos, ou pelo fato de serem estagiárias, a 

configuração da sala era diferenciada das demais e o trabalho desenvolvido 

apoiava-se em jogos, brincadeiras e leitura de livros infantis. As salas eram 

decoradas com alfabeto, ilustrações, atividades e brinquedos. 

 

 

Foto nº. 12 – Sala decorada com alfabeto e atividades dos alunos. 
Fonte: acervo particular (2008) 
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Foto nº. 13 – Os alunos brincam de formar palavras a partir de jogos. 
Fonte: acervo particular (2008) 

 

 

 

Foto nº. 14 – Disposição na sala de aula de brinquedos feitos com material de sucata. 
Fonte: acervo particular (2008) 
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Apenas as referidas salas apresentavam essa configuração diferenciada. 

Todas as demais eram organizadas com carteiras enfileiradas, à frente o professor e 

o quadro negro/branco. Essa reprodução de uma estratégia tradicional de 

desenvolvimento do ato de ensinar está relacionada com o sentido, conforme vimos 

na análise da estrutura da representação, de transmissão de conhecimento. O que 

vai de encontro às propostas pedagógicas atuais que reforçam: a diferenciação 

entre ritmos de aprendizagem; o papel de cada aluno na construção de seu 

conhecimento; a consideração pelas inteligências múltiplas, capacidades e 

potencialidades de cada estudante, suas vivências, cultura, valores, experiências e 

conhecimentos prévios, enfim, pela sua individualidade e subjetividade. 

 

 

5.4.4 O apelo ao livro didático 

 

 

O uso do livro didático, durante todo o período de observação da sala de 

aula, foi uma constante. Ao perguntarmos acerca das razões para utilização desse 

recurso as respostas diziam ser o livro o recurso mais disponível, uma vez que os 

alunos não tinham acesso a outros tipos de materiais e a escola também era 

precária. Acrescentavam ainda que o livro facilita o trabalho do professor e a 

aprendizagem dos alunos, sobretudo porque não há tempo suficiente para planejar 

as aulas, em função dos outros vínculos de trabalho (muitos deles lecionam nas 

redes estadual, municipal e privada). Quanto à falta de material didático 

diversificado, houve professor que alegou ser possível trabalhar com material de 

sucata; contextualizar o ensino de conteúdos a partir de elementos que rodeiam os 

próprios alunos e desenvolver atividades diferenciadas. 

Outras justificativas para essa quase absoluta preponderância do livro 

didático: a) a formação traz muita teoria, evidenciando o que não se deve fazer e 

pouco se detendo no que fazer, levando-os a adotar os procedimentos mais 

cômodos e familiares; b) é uma estratégia muito útil para manter os alunos ocupados 

e combater a indisciplina, juntamente com as transcrições do conteúdo exposto no 

quadro; c) resposta às pressões externas de pais e direção da escola – os primeiros 

querendo um feedback acerca do que os alunos realizam no cotidiano escolar – a 
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segunda buscando justificar o investimento feito pelo governo, mediante a 

distribuição dos livros e, portanto, instigando sua utilização pelos professores; d) a 

visão conteudista de muitos professores que buscam repassar ou transmitir o 

conteúdo presente no livro, de modo que, ao fim do ano, o programa das matérias 

tenha sido cumprido. 

 

 

 
Foto nº. 15 – Mapa do corpo humano 
Fonte: acervo particular (2008) 
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Foto nº. 16 – Exercício no quadro 
Fonte: acervo particular (2008) 

 

 

 
Foto nº. 17 – Resolução de exercícios no quadro pelo aluno 
Fonte: acervo particular (2008) 
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Foto nº. 18 – Alunos utilizando o livro didático 
Fonte: acervo particular (2008) 
 

 

Analisando o discurso dos professores, aliado às observações, percebe-se 

que lançam mão de determinadas estratégias para continuar reproduzindo práticas 

conhecidas e arraigadas. 

 

 

5.4.5 A “polifasia” representacional 

 

 

A citação a seguir, de Thiry-Cherques (2006) é muito útil para voltarmos a 

questão do habitus professoral, pois esse, como qualquer outro,  

 

 

Funciona como esquema de ação, de percepção, de reflexão. Presente no 
corpo (gestos, posturas) e na mente (formas de ver, de classificar) da 
coletividade inscrita em um campo, automatiza as escolhas e as ações em 
um campo dado, “economiza” o cálculo e a reflexão. O habitus é o produto 
da experiência biográfica individual, da experiência histórica coletiva e da 
interação entre essas experiências. (THIRY-CHERQUES, 2006, p. 34) 
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Como procuramos demonstrar, ao longo da exposição, nosso professorado 

é fruto de uma trajetória particular, embora semelhante a de muitos outros grupos 

profissionais de origens ditas populares. Sendo produto da incorporação das 

condições objetivas que lhe tornaram professor e exercendo seu ofício em condições 

muitas vezes adversas, o ato de ensinar tende a ser comandado muito mais pela 

“razão prática” que, como vimos, pela ação racionalizada dos atos planejados. Por 

essa razão o sentido atribuído a esse ato, aqui apreendido pelo conceito de 

representação social, corrobora o que defende Moscovici e seguidores a respeito da 

produção desse fenômeno.  

Vimos, no estudo da estrutura da representação, que ensinar se confunde 

com educar, transformar, transmitir, compartilhar, amor, dom, dentre vários outros 

elementos. Na observação da prática, foi possível constatar como esse conteúdo 

representacional guia muitas das ações dos professores. As qualificações do objeto 

na direção de “evoluir, busca constante, aprender, construir, aprimorar” se “chocam” 

com a relação verticalizada professor/aluno; com a predominância da prática 

conteudista; com o aprisionamento ao livro didático e a transcrição de conteúdos 

direto do quadro; a acomodação a modelos pedagógicos tradicionais; a 

transformação do planejamento numa atividade distante da realidade da sala de 

aula. 

Os discursos, como já visto, mesmo explicitando “tensões” e “contradições”, 

traduzem as orientações hegemônicas de transformar os alunos em “cidadãos 

críticos” e atuantes no meio onde residem. Em uma aula sobre literatura do Rio 

Grande do Norte o(a) professor(a) ao elaborar perguntas acerca das obras de Zila 

Mamede28 já explicitava seu julgamento: questão 2 – Que obras maravilhosas  ela 

produziu?, postura essa, contrária à maioria dos discursos que dizem estimular a 

autonomia e a criticidade dos alunos por meio da construção de seu próprio 

conhecimento. 

 

                                                      
28 A escritora Zila Mamede nasceu em 1928 em Nova Palmeira, município do estado  da Paraíba. 
Suas principais obras são: Rosa de pedra (1953); Salinas (1958); O arado (1959); Exercício da 
palavra (1975) e Corpo a corpo (1978). Formada em biblioteconomia reestruturou a bibliotecas central 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que hoje tem seu nome, e a biblioteca pública 
estadual Câmara Cascudo em Natal/RN. 
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Foto nº. 19 – Exercício de fixação a ser transcrito e respondido pelos alunos 
Fonte: acervo particular (2008) 
 

No contexto interativo da sala de aula, as ações provocam, do mesmo 

modo, reações numa via de mão dupla, como toda relação sistêmica. A esse 

respeito, certo professor da área da física nos confidenciou que “por mais que 

quisesse’ não conseguia inovar muito em suas aulas, pois, quando tentava 

contextualizar as fórmulas, estabelecendo um diálogo com os alunos acerca da 

historicidade dos conteúdos da física, esses ficavam agitados, conversando e sem 

dar atenção à aula. Relatou que recorrentemente perguntavam: “professor quando 

vai começar a aula?” Começar a aula significaria transcrever ou resolver exercícios. 

Desse modo, sem saber como contornar a situação, acabava reproduzindo as 

velhas práticas. Essa ação do professor e reação dos alunos traduzem bem o 

contexto de produção da representação em foco. 

 

 

[...] o conteúdo de uma representação social é a “verdade” para o conjunto 
social que a produz e, nesse processo de construção, amalgamam-se 
diferentes fontes de produção de sentido: informações disseminadas pela 
mídia, pelo discurso científico, pelos saberes populares [...]. Dessa forma, 
pode-se encontrar aí tanto uma síntese de elementos aparentemente 
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contraditórios quanto o distanciamento entre o discurso e a prática – ou 
ambos.  (ANDRADE; SILVA; DOMINGOS SOBRINHO, 2007, p. 126) 

 

 

Ainda sobre essa “polifasia” representacional, Andrade (2003) ao estudar a 

representação do processo ensino-aprendizagem, também construída por 

professores do ensino fundamental da região metropolitana de Natal, conclui: 

 

 

[...] apropriando-se das informações recebidas em cursos de formação e 
capacitação – sobre novas e antigas concepções de ensino e de 
aprendizagem, sobre como deve ser estabelecida a relação entre 
professores e alunos, no que diz respeito ao ato de aprender – os 
professores reconstroem essas informações a partir de conhecimentos 
prévios, decompondo os novos conhecimentos e os reorganizando de forma 
a torná-los possíveis de ser incorporados ao seu referencial. [...] 
pressupomos que os professores (inclusive os participantes dessa 
pesquisa) se apropriam dos conteúdos sobre ensino e aprendizagem, 
modificando-os de acordo com as relações que estabelecem em seu campo 
de atuação social e, mais ainda, de acordo com os códigos de identificação 
dos grupos sociais de pertença. Deste modo, aplicam essas novas “teorias” 
em sua prática pedagógica, permeando o processo de ensino e 
aprendizagem com marcas desta estrutura simbólica de pensamento. 
(ANDRADE, 2003, p. 86-87) 

 

 

Nessa mesma direção, segue a reprodução dos elementos da faceta da 

dimensão sacerdotal, potencializados pela adesão à correntes religiosas, as quais 

buscam “sacralizar” o espaço escolar, através de apelos religiosos e a manifestação 

de uma hexis que materializa os sentidos compartilhados. Constatamos professores 

numa postura de extrema paciência com os alunos, se esforçando para atendê-los 

de carteira em carteira e dizendo se orgulhar e amar o que fazem, não importando 

as adversidades29. A seguir visualizamos como apelos ao “sagrado” disputam 

espaço com os apelos ao “profano”.  

 

 

                                                      
29 Lembremo-nos do professor que mobilizou uma ação para retirar os alunos de um prédio que 
estava em péssimas condições: “não custava fazer algo por aquelas crianças, apesar do descaso das 
autoridades” 



CAPÍTULO 5 A DIMENSÃO PEDAGÓGICA DO HABITUS  
PROFESSORAL 

 

158 
 

 
Foto nº. 20 – Cartaz presente no quadro de 
 avisos de uma das escolas pesquisadas. 
Fonte: acervo particular (2008) 
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Foto nº. 21 – Cartaz com apelo religioso. 
Fonte: acervo particular (2008) 

 

 

 

Foto nº. 22 – Cartaz com apelo religioso. 
Fonte: acervo particular (2008) 
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Assim como nas demais sínteses feitas pelo professor, durante a construção 

representacional, os cursos de formação inicial e continuada não conseguem se 

sobrepor à força do habitus religioso.  

Percorrido esse caminho teórico-metodológico podemos, então, enunciar a 

tese que dele decorre: as práticas pedagógicas desenvolvidas pelo 

professorado investigado são, por um lado, produto de uma atribuição de 

sentido coletivamente construído e compartilhado a respeito do “ato de 

ensinar”, a qual se constitui numa síntese de difer entes fontes de informação e 

produção de saberes que envolve elementos do senso comum; de um habitus  

religioso que reproduz e ressignifica elementos do imaginário da construção 

do ser professor no Brasil; de modelos pedagógicos considerados atualmente 

ultrapassados; das agências formativas responsáveis  pela formação inicial e 

continuada e do discurso hegemônico sobre a educaçã o nos dias atuais. Por 

outro lado, essa representação social é construída em articulação com os 

esquemas de um habitus  professoral específico, produto da trajetória 

individual e social dos professores, portanto, de d eterminadas condições 

sociais que lhes deram origem e que, alimentam e li mitam suas possibilidades 

de transformação. 

 

 

5.4.6 A realidade do ensino nas estatísticas oficia is 

 

 

Como vimos no decorrer deste trabalho, o contexto em que se encontra o 

professor traz demandas de toda ordem para consecução do ato de ensinar. As 

demandas pessoais, políticas, sociais, econômicas, legais, culturais e profissionais 

envolvem o professor e o ato de ensinar em uma conjuntura que, de um lado exige 

cada vez mais qualificação, criatividade, disponibilidade, dedicação, esforço e 

competências para efetivação dessa atividade. De outro, não supre as condições 

necessárias ao enfrentamento das dificuldades que lhes são inerentes. Desse modo, 

a qualidade do ensino – alvo de discussões teóricas, filosóficas e metodológicas, 

bem como das políticas públicas ao longo da história da educação brasileira – torna-

se cada vez mais distante de ser atingida.  
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Mediante os esforços desprendidos na chamada década da educação 

(1997-2007), instituída pela LDB nº. 9394/1996, por meio das políticas públicas, da 

proliferação dos cursos de formação e da busca do professor pela qualificação, as 

taxas de evasão, repetência e analfabetismo deveriam ter diminuído, e, 

consequentemente, a “qualidade” do ensino ofertado deveria ter aumentado. No 

entanto, quando se analisam os dados publicados pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OECD, percebe-se a posição 

desconfortável que o Brasil ocupa no cenário internacional. Conforme tabelas a 

seguir. 
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Tabela 25 – Porcentagem de estudantes em cada nível* de proficiência na escala de leitura, 
organizados pelo menor nível. 

Ordem País Abaixo do 
Nível 1 Nível 1 Nível 2  Nível 3 Nível 4  Nível 5 

01 Macau (China) 1 8,7 27,8 41,4 19,4 1,7 
02 Finlândia 1,1 4,6 14,6 31,7 33,4 14,7 
03 Coréia do Sul 1,4 5,4 16,8 33,5 30,8 12,2 
04 Holanda 2,1 9,4 23,4 30,7 25,6 8,8 
05 Canadá 2,3 7,3 18,3 31 28,6 12,6 
06 Liechtenstein 2,5 7,9 18,7 30,3 27,6 13 
07 Irlanda 2,7 8,3 21,2 32,4 26,2 9,3 
08 Hong Kong (China) 3,4 8,6 20 35,1 27,1 5,7 
09 Austrália 3,6 8,2 18,3 28,4 26,9 14,6 
10 Suécia 3,9 9,4 20,7 29,9 24,8 11,4 
11 Dinamarca 4,6 11,9 24,9 33,4 20 5,2 
12 Nova Zelândia 4,8 9,7 18,5 26,3 24,3 16,3 
13 Letônia 5 13 25,6 30,8 19,5 6 
14 Polônia 5,3 11,5 24,4 30 20,7 8 
15 Suíça 5,4 11,3 22,7 30,9 21,9 7,9 
16 Hungria 6,1 14,4 26,7 30,2 17,6 4,9 
17 França 6,3 11,2 22,8 29,7 22,5 7,4 
18 Noruega 6,4 11,8 21,4 29 21,5 10 
19 Estados Unidos 6,5 12,9 22,7 27,8 20,8 9,3 
20 República Checa 6,5 12,9 24,7 30,3 19,3 6,4 
21 Islândia 6,7 11,8 23,9 29,7 20,9 7,1 
22 Áustria 7,3 13,4 22,6 27,4 21 8,3 
23 Espanha 7,4 13,7 26,1 29,6 18,2 5 
24 Japão 7,4 11,6 20,9 27,2 23,2 9,7 
25 Portugal 7,6 14,4 25,9 30,5 17,9 3,8 
26 Bélgica 7,8 10 18,2 26 25,4 12,5 
27 Eslováquia 8 16,9 28,4 27,7 15,4 3,5 
28 Luxemburgo 8,7 14 24,2 28,7 19,1 5,2 
29 Itália 9,1 14,8 24,9 28,3 17,8 5,2 
30 Alemanha 9,3 13 19,8 26,3 21,9 9,6 
31 Grécia 10,2 15 25 27,3 16,8 5,7 
32 Turquia 12,5 24,3 30,9 20,8 7,7 3,8 
33 Federação Russa 12,8 21,3 30,4 24,5 9,3 1,7 
34 Tailândia 13,5 30,5 34,3 17 4,1 0,5 
35 Sérvia 17,1 29,6 33,3 16,4 3,5 0,2 
36 Uruguai 20,2 19,6 23,9 19,8 11,2 5,3 
37 México 24,9 27,1 27,5 15,6 4,3 0,5 
38 Indonésia 26 37,2 27,3 8,2 1,2 0,1 
39 Brasil 26,9 23,1 25,2 16,5 6,3 1,9 
40 Tunísia 33,7 29 23,6 10,9 2,5 0,3 

Fonte: Banco de Dados OECD PISA30 2003. 
* Nível de proficiência mensurado por pontos: abaixo do nível 1 (abaixo de 335 pontos), 
nível 1 (de 335 a 407 pontos), nível 2 (de 408 a 480 pontos), nível 3 (de 481 a 552 pontos), 
nível 4 (de 553 a 625 pontos) e nível 5 (acima de 625 pontos). 

                                                      
30 O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é uma avaliação internacional de 
habilidades e conhecimentos de jovens de 15 anos, que visa aferir até que ponto os alunos, próximos 
do término da educação obrigatória, adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para a 
participação efetiva na sociedade. 
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A tabela 25 mostra o Brasil em 39º lugar em nível de proficiência em leitura, 

em relação aos 40 países avaliados. E em Matemática a situação é semelhante, 

onde aparece em 40º e último lugar. 

 
Tabela 26 – Porcentagem de estudantes em cada nível de proficiência na escala de 

matemática, organizados pelo menor nível. 
Ordem  

País 
Abaixo 

do 
Nível 1 

Nível 1 Nível 2 Nível 3  Nível 4 Nível 5 Nível 6  

01 Finlândia 1,5 5,3 16 27,7 26,1 16,7 6,7 
02 Macau (China) 2,3 8,8 19,6 26,8 23,7 13,8 4,8 
03 Canadá 2,4 7,7 18,3 26,2 25,1 14,8 5,5 
04 Coréia do Sul 2,5 7,1 16,6 24,1 25 16,7 8,1 
05 Holanda 2,6 8,4 18 23 22,6 18,2 7,3 
06 Hong Kong (China) 3,9 6,5 13,9 20 25 20,2 10,5 
07 Austrália 4,3 10 18,6 24 23,3 14 5,8 
08 Islândia 4,5 10,5 20,2 26,1 23,2 11,7 3,7 
09 Dinamarca 4,7 10,7 20,6 26,2 21,9 11,8 4,1 
10 Irlanda 4,7 12,1 23,6 28 20,2 9,1 2,2 
11 Japão 4,7 8,6 16,3 22,4 23,6 16,1 8,2 
12 Liechtenstein 4,8 7,5 17,3 21,6 23,2 18,3 7,3 
13 Nova Zelândia 4,9 10,1 19,2 23,2 21,9 14,1 6,6 
14 Suíça 4,9 9,6 17,5 24,3 22,5 14,2 7 
15 República Checa 5 11,6 20,1 24,3 20,8 12,9 5,3 
16 Áustria 5,6 13,2 21,6 24,9 20,5 10,5 3,7 
17 França 5,6 11 20,2 25,9 22,1 11,6 3,5 
18 Suécia 5,6 11,7 21,7 25,5 19,8 11,6 4,1 
19 Eslováquia 6,7 13,2 23,5 24,9 18,9 9,8 2,9 
20 Polônia 6,8 15,2 24,8 25,3 17,7 7,8 2,3 
21 Noruega 6,9 13,9 23,7 25,2 18,9 8,7 2,7 
22 Bélgica 7,2 9,3 15,9 20,1 21 17,5 9 
23 Luxemburgo 7,4 14,3 22,9 25,9 18,7 8,5 2,4 
24 Letônia 7,6 16,1 25,5 26,3 16,6 6,3 1,6 
25 Hungria 7,8 15,2 23,8 24,3 18,2 8,2 2,5 
26 Espanha 8,1 14,9 24,7 26,7 17,7 6,5 1,4 
27 Alemanha 9,2 12,4 19 22,6 20,6 12,2 4,1 
28 Estados Unidos 10,2 15,5 23,9 23,8 16,6 8 2 
29 Portugal 11,3 18,8 27,1 24 13,4 4,6 0,8 
30 Federação Russa 11,4 18,8 26,4 23,1 13,2 5,4 1,6 
31 Itália 13,2 18,7 24,7 22,9 13,4 5,5 1,5 
32 Sérvia 17,6 24,5 28,6 18,9 8,1 2,1 0,2 
33 Grécia 17,8 21,2 26,3 20,2 10,6 3,4 0,6 
34 Tailândia 23,8 30,2 25,4 13,7 5,3 1,5 0,2 
35 Uruguai 26,3 21,8 24,2 16,8 8,2 2,3 0,5 
36 Turquia 27,7 24,6 22,1 13,5 6,8 3,1 2,4 
37 México 38,1 27,9 20,8 10,1 2,7 0,4 0 
38 Indonésia 50,5 27,6 14,8 5,5 1,4 0,2 0 
39 Tunísia 51,1 26,9 14,7 5,7 1,4 0,2 0 
40 Brasil 53,3 21,9 14,1 6,8 2,7 0,9 0,3 

Fonte: Banco de Dados OECD PISA 2003. 
* Nível de proficiência mensurado por pontos: abaixo do nível 1 (abaixo de 358 pontos), nível 
1 (de 358 a 420 pontos), nível 2 (de 421 a 482 pontos), nível 3 (de 483 a 544 pontos), nível 4 
(de 545 a 606 pontos), nível 5 (de 607 a 668 pontos) e nível 6 (acima de 668). 
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Corroborando com estes, existem os dados do Sistema de Avaliação do 

Ensino Básico – SAEB, os quais deixam claro que, embora o Brasil venha 

conseguindo universalizar o acesso à escola, elevando o índice de matriculados, 

não conseguiu fazer o mesmo com a aprendizagem. Especialmente, nas áreas de 

português e matemática, como é visível nas tabelas a seguir: 

 

 

Tabela 27 - Médias de proficiência em Língua Portuguesa na 4ª série do Ensino 
Fundamental em escolas urbanas estaduais no Brasil, região Nordeste e seus estados no 

período de 1995 a 2005 

Localidade 1995  1997 1999 2001 2003 
(1) 

2005 
(2) 

Diferença 
(1),(2) 

Brasil 187,9 183,9 167,5 163,3 170,7 173 2,3 
Nordeste 176,3 172,9 154,5 148,2 155,7 157,4 1,7 
Maranhão 160,1 169,7 153 151,4 160,5 163,2 2,6 
Piauí 169,4 181,5 151,6 153 153,6 148,4 -5,2 
Ceará 176,6 172,1 146,2 151,4 - 162,3 - 
Rio Grande do Norte 172,8 166,9 149,4 138,9 144,5 142,7 -1,8 
Paraíba 165,5 177,2 166 153,9 156,4 156,7 0,3 
Pernambuco 166,8 165,9 154,8 142,3 154 152 -2 
Alagoas 180,7 171 156,4 154 156,8 155,4 -1,4 
Sergipe 175,9 172,5 152,5 148,9 157 163,7 6,7 
Bahia 185,8 176,7 158,2 148,2 156,8 161,6 4,8 

Fonte: DAEB/Inep/MEC 
 

 

Considerando as médias alcançadas pelos estudantes da quarta série31 do 

Ensino Fundamental da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, na área de 

português, praticamente todas ficaram abaixo da média do Nordeste e muito abaixo 

da média brasileira. Com destaque para os últimos anos, nos quais as médias do 

estado foram as mais baixas do Nordeste: 2001 (138,9); 2003 (144,5) e 2005 

(142,7). 

 

 

 

 
                                                      
31 A nomenclatura utilizada refere-se à seriação, uma vez que as tabelas remetem aos dados 
coletados antes da ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos, e, portanto, antes da adoção da 
nomenclatura ano escolar. 
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Tabela 28 - Médias de proficiência em Matemática na 4ª série Ensino Fundamental em 
escolas urbanas estaduais no Brasil, região Nordeste e seus estados no período de 1995 a 

2005 

Localidade 1995  1997 1999 2001 2003 
(1) 

2005 
(2) 

Diferença 
(1),(2) 

Brasil 189,3 187,5 178,1 175,2 178,3 181,8 3,5 
Nordeste 175,1 175,9 164,3 159,7 162,8 163 0,2 
Maranhão 167,5 172,3 162,3 161,7 164 164,8 0,8 
Piauí 170,6 175,8 165,3 160,3 155,3 159,3 3,9 
Ceará 178,5 175,2 162 162,4 - 158,9  
Rio Grande do Norte 175,3 177,5 162 155,4 153,4 154,3 0,9 
Paraíba 166,3 179,8 172,7 164,4 169,4 165,9 -3,5 
Pernambuco 168 164,8 159,8 155,5 159,7 162,4 2,7 
Alagoas 178 175,7 169,4 162,4 159,3 164,9 5,6 
Sergipe 179,9 176,7 168,4 159,4 163,7 170,1 6,4 
Bahia 179 181,5 165,8 160 167,4 168,5 1,1 

Fonte: DAEB/Inep/MEC 
 

 

Já as médias alcançadas pelos estudantes da quarta série do Ensino 

Fundamental da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, na área de 

matemática, ficaram mais próximas da média do Nordeste. Porém, ainda muito 

abaixo da média brasileira, com queda em relação aos demais estados do Nordeste 

nos anos de: 2003 (153,4) e 2005 (154,3). 

Vejamos a situação dos alunos concluintes da 8ª série nas áreas de 

português e matemática. 

 

 

Tabela 29 - Médias de proficiência em Língua Portuguesa na 8ª série Ensino Fundamental 
em escolas urbanas estaduais no Brasil, região Nordeste e seus estados no período de 

1995 a 2005 

Localidade 1995  1997 1999 2001 2003 
(1) 

2005 
(2) 

Diferença 
(1),(2) 

Brasil 252,4 243,9 226,5 228,6 226,7 226,6 - 0,1 
Nordeste 226,3 235,8 219,6 216,4 218,1 215,9 -2,2 
Maranhão 222,4 225,5 210,9 211,3 218,3 219,7 1,4 
Piauí 221 222,6 217,4 220,3 216,8 214,7 -2,1 
Ceará 227,4 225,8 226,1 216,3 219,2 207,6 -11,6 
Rio Grande do Norte 233,1 237 216,7 222 214,3 211,6 -2,7 
Paraíba 225,6 233,3 219,6 218,1 215 216,9 1,9 
Pernambuco 219,8 242,5 211,8 208,5 214,6 210,8 -3,8 
Alagoas 213,4 214,9 211,1 218,7 217,9 211,3 -6,6 
Sergipe 229 223,8 221,3 218,5 215,5 225,4 9,9 
Bahia 230,5 245,4 227,1 221,8 223,5 224,2 0,7 

Fonte: DAEB/Inep/MEC 
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Os dados relativos às médias alcançadas pelos estudantes da oitava série 

do Ensino Fundamental da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, na área 

de português, revelam que o estado ultrapassou a média do Nordeste nos anos de 

1995, 1997 e 2001 e ficou próximo, embora abaixo, em 1999, 2003 e 2005. No 

entanto, manteve-se sempre abaixo da média do país. 

 

 

Tabela 30 - Médias de Proficiência em Matemática na 8ª série Ensino Fundamental em 
escolas urbanas estaduais no Brasil, região Nordeste e seus estados no período de  

1995 a 2005 

Localidade 1995  1997 1999 2001 2003 
(1) 

2005 
(2) 

Diferença 
(1),(2) 

Brasil 246,6 241,2 239,1 235,5 238,6 232,9 -5,7 
Nordeste 224,8 229,2 228,3 222 223,7 219,6 -4,2 
Maranhão 219,8 213,4 222,1 217,8 222,9 219,6 -3,3 
Piauí 223,9 221,5 224,3 228,4 226 217,6 -8,5 
Ceará 220,8 221 230,9 221,4 220,7 213,9 -6,8 
Rio Grande do Norte 228,1 236,6 223,1 225,9 225,6 218,6 -7 
Paraíba 227,8 224 226,9 225,6 218,6 218,1 -0,4 
Pernambuco 219,5 230,1 221,7 217 221,7 216 -5,7 
Alagoas 215,5 219,6 220,5 217,9 225,9 220,9 -5 
Sergipe 229,3 221,2 229,8 220,1 224,4 234 9,6 
Bahia 230,7 241,6 236,9 226,3 229,3 224,3 -4,9 

Fonte: DAEB/Inep/MEC 

 

 

Quanto às médias alcançadas pelos estudantes da oitava série do Ensino 

Fundamental da rede pública estadual do Rio Grande do Norte na área de 

matemática, a situação não difere muito da área de português. Isto é, a média do 

estado se manteve acima ou muito próxima da média do Nordeste e abaixo da 

média brasileira. 

Os dados apresentados acerca do desempenho dos alunos da quarta e da 

oitava séries do Ensino Fundamental da rede pública estadual brasileira, nordestina 

e potiguar nas áreas de português e matemática apresentam certa regularidade. Nos 

primeiros anos os índices se mantêm em determinado patamar e, especialmente, 

nos anos de 1999 e 2001 caem, permanecendo assim, ou alcançando leve aumento. 

Os gráficos que seguem ilustram bem essa situação. 
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Gráfico 02 – Médias de Proficiências em Língua Portuguesa e Matemática na 4ª e 8ª séries do Ensino 
Fundamental no Brasil, no Nordeste e no Rio Grande do Norte, durante o período de 1995 a 2005. 

 

 

Como demonstrado, a qualidade da educação básica enfrenta problemas 

em todo país para se efetivar. Entretanto, na região Nordeste o quadro é mais crítico 

dada a permanência das altas taxas de evasão, repetência e baixos níveis de 

aprendizagem dos alunos. De acordo com dados do INEP/MEC, por exemplo, dos 

quase 2,8 milhões de alunos que abandonaram a escola no ano de 2002, mais da 

metade, cerca de 1,5 milhão encontravam-se na região Nordeste.  

No ensino fundamental, os dados também apresentam altas taxas de 

evasão, repetência e baixo rendimento. Na primeira etapa do ensino fundamental, 

  
(i) Língua Portuguesa na 4ª série E.F. (ii) Língua Portuguesa na 8ª série E.F. 

  

  
(iii) Matemática na 4ª série E.F. (iv) Matemática na 8ª série E.F. 
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quase um quinto dos alunos abandona a escola e 82,7% alcançam a segunda etapa 

desde ensino. 

Diante das dificuldades para efetivação de um ensino de qualidade, 

particularmente na região Nordeste, o papel do professor assume uma grande 

relevância. Não porque isoladamente possa mudar essa realidade. Todavia, como 

sugerem alguns autores, de acordo com estudos nacionais e internacionais, 

sobretudo em contextos de países com problemas sociais e estruturais semelhantes 

ao brasileiro, tem-se mantido uma tradição formativa que continua a reproduzir o 

binômio docência desprofissionalizada e ensino desqualificado. Constata-se, ainda, 

haver um grande déficit de competência na formação do professorado de modo que 

alguns autores chegam a afirmar que: ”se algo anda mal com o que resulta do 

ensino, isto muito tem a ver com o que são os/as professores/as (como pensam e 

praticam o métier)” (RAMALHO; NUNEZ; GAUTHIER, 2003, p. 11-12) e com o que 

pensam sobre o tratamento dispensado institucionalmente ao ensino e às condições 

contextuais do exercício da profissão. 

Apresentamos aqui, um esforço teórico-prático, visando, a partir de uma 

realidade local, a contribuir para a melhoria das condições de exercício da docência 

e, por conseguinte, para a melhoria da qualidade da educação brasileira.  
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Ensinar é uma atividade inerente à condição humana. O homem tenta 

ensinar o que sabe com os mais variados fins e propósitos. Ensina-se um ofício, 

uma profissão, conhecimentos para sobrevivência no dia a dia, para 

engrandecimento do espírito, para resolução de problemas de toda ordem, ensinam-

se tradições, valores, costumes, crenças, comportamentos, enfim, tudo o que pode 

ser ensinado. No entanto, a escola tem sido o lócus privilegiado, instituído e 

legitimado para realização da atividade de ensinar. Tal fato lhe impõe uma 

responsabilidade de enormes proporções, tornando-a alvo de estudos e políticas as 

mais diversas. Tendo, então, a escola assumido esse grau de importância, 

especialmente nos dias de hoje, onde a informação é um fator de poder e distinção 

social, ensinar não se constitui em uma atividade simples. Para ser professor, 

atualmente, faz-se necessário ser detentor de uma gama de competências, um alto 

grau de conhecimento e disposição para enfrentar os desafios postos pela nova 

ordem educacional. 

Diante desse contexto, as demandas postas/impostas aos professores 

exigem o redimensionamento do seu modo de pensar e agir. Uma nova lógica lhes é 

imposta, obrigando-lhes a rever práticas e abandonar velhas fórmulas. O professor, 

nesses novos tempos, precisa conhecer melhor seus alunos, valorizar seus 

conhecimentos prévios, ritmos de aprendizagem, inteligências e potencialidades, 

valores, crenças, etnia, opiniões e representações; deve ensinar conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais; buscar a pesquisa como fonte de produção 

e reelaboração do conhecimento prático; ser reflexivo e esforçar-se para 

compreender a complexidade do mundo que nos rodeia e do processo de ensino, 

numa perspectiva dialética; contribuir para a formação de sujeitos numa perspectiva 

global e holística; buscar a formação inicial e continuada, com vistas à qualificação e 

capacitação; e, estar articulado com as novas tecnologias e conhecimentos 

científicos, objetivando a viabilidade da transposição didática dos mesmos. 

São essas entre outras, as principais exigências atuais para os professores. 

Nesta pesquisa, buscamos averiguar como, na realidade da rede pública do ensino 

fundamental, da cidade do Natal/RN, os professores constroem uma representação 

social do ato de ensinar que lhes serve de guia nos diversos contextos de atuação e 

como recurso de mediação entre o que é hegemônico e a concretude do seu 

ambiente e ser social. 
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Demonstramos que a representação social em questão configura-se e 

estrutura-se amalgamando referentes oriundos de diferentes fontes de informação e 

produção de saberes, tais como, o senso comum, as agências formadoras, o 

discurso institucional, o discurso religioso, científico e os sentidos hegemônicos 

circulantes no campo educacional. 

Defendemos, a partir dos nossos achados, que essa representação é a 

dimensão pedagógica de um habitus professoral, portanto, de uma identidade sócio-

cultural que dá visibilidade ao grupo e constituiu-se como resultado das trajetórias 

individual e coletiva e da posição assumida na distribuição das posições relativas do 

campo educacional, tal como esse se manifesta no âmbito local. Como chama a 

atenção Bonnewitz (2003, p. 79-80), as aquisições mais antigas condicionam as 

mais recentes e “cada aquisição nova se integra ao conjunto, num só habitus, que 

não pára de adaptar-se, ajustar-se” às novas situações, pois o habitus, ao contrário 

de certas leituras deterministas, é uma estrutura sempre em via de reestruturação, 

embora não se forme e deforme “ao sabor das circunstâncias do nosso vivido” (ibid). 

Esse encontro entre representação e habitus permitiu-nos identificar, no 

plano do discurso e da ação, certas “tensões” e “contradições” que são inerentes à 

construção representacional. Constatamos, por exemplo, como elementos de 

modelos pedagógicos, considerados ultrapassados, articulam-se com outros de 

modelos atualmente legitimados, provocando sincretismos particulares; como as 

pressões do campo educacional e as “tensões” presentes no sentido do ensinar 

empurram o professor para a busca de capacitação, que pode ser justificada tanto 

pela necessidade de melhorar o nível salarial, quanto pela necessidade de se 

atualizar, de dar respostas às novidades do discurso pedagógico. Nos conteúdos 

representacionais de caráter ético, misturam-se prescrições que amalgamam valores 

do ensinar advindos de concepções passadas e de concepções atuais, como 

transmitir/compartilhar, educar/formar cidadãos críticos, compromisso e 

responsabilidade, dentre outros. 

Muito presentes ainda na construção representacional estão alguns 

elementos do habitus professoral religioso construído nas origens da educação no 

Brasil, a exemplo de amar, ajudar, dedicação, paciência, dom. Os professores que 

compartilham esses atributos do objeto colocam-se como principais responsáveis 

pelo resultado do processo de ensino e seu discurso assume uma conotação mais 

sentimental que profissional. Suas práticas carregam fortes traços dos modelos de 
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professor com os quais tiveram contato ao longo da escolarização e, embora tenham 

tido acesso a uma formação inicial, essa não foi capaz de modificar esses antigos 

esquemas. 

A esse respeito, Bourdieu (2002) chama a atenção para o efeito de 

hysteresis – influência do passado para atuação no presente. Assim, a lógica da 

prática permite “uma adequação automática e improvisada do pensamento e da 

ação no presente, para vencer as defasagens entre o habitus e as ocasiões, sem 

que a subjetividade do agente social tenha que ser ativada, dado estar em primeiro 

lugar inscrita no corpo” (BOURDIEU, 2002, p. 164-165). Todavia, acrescentamos 

que, na realidade pesquisada, esse fenômeno é potencializado pela adesão de 

muitos professores à correntes religiosas bastante ativas no espaço escolar. 

A articulação habitus/representação social contribui, assim, para a 

naturalização das coisas do mundo e das ações sobre esse. Para além das 

escolhas, desejos e anuência do professor há um sistema estruturante e estruturado, 

um sistema de estruturas duradouramente inscritas nas coisas e nos corpos 

(BOURDIEU, 1999), com o qual se faz necessário dialogar/negociar na construção 

de si mesmo. Exemplo disso é a constatação de um movimento tendencial de 

ressignificação de certos sentidos do ser professor, do ensino e do ato de ensinar 

aqui identificados, corroborando os achados de outras pesquisas no campo das 

representações sociais realizadas no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFRN, utilizando-se ou não do modelo teórico por nós adotado.32 Trata-se da 

ressignificação de atributos representacionais como dom, vocação, sacerdócio, 

transmitir/compartilhar e outros que apontam para a construção, embora lenta e 

gradual, de uma cultura profissional para a docência do ensino fundamental no 

Brasil. 

Em suma, este trabalho buscou também demonstrar a pertinência do 

modelo teórico elaborado por Domingos Sobrinho (1995, 1998, 2003), cujas 

premissas permitem desenvolver investigações, explorando a articulação 

praxiologia/representações sociais, donde se sobressaem, no caso da praxiologia 

bourdieusiana, os conceitos básicos de habitus, capital simbólico, campo social, 

violência simbólica.  

As contribuições desta pesquisa, para além dos seus produtos acadêmicos, 

podem ter desdobramentos no âmbito das práticas da sala de aula, na medida em 
                                                      
32 Consultar nas referências: ALBUQUERQUE (2005); ANDRADE (2003); LIRA (2007); MELO (2005). 
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que podem estimular uma “reflexividade reflexa” da ação pedagógica (parodiando 

Bourdieu) ou para a identificação dos sincretismos presentes na ação do professor, 

tendo em vista a intervenção nessa realidade, dentre outras ações.  

Reforça-se, por conseguinte, com esta pesquisa, mais um novo olhar sobre 

as possibilidades de compreensão da ação dos sujeitos em seu processo de 

construção individual e coletiva e dentro de condições históricas determinadas. Com 

relação às pesquisas que aplicaram este modelo, a novidade está em priorizar a 

relação direta habitus/representação social, mas num contexto de prática, podendo-

se, pois, testar, num espaço-tempo específico, a pertinência das hipóteses 

subjacentes às teorias. Novas pesquisas e novos recortes da realidade educacional 

poderão continuar explorando o passo ora dado. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA APLICAÇÃO DO PCM 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Pesquisadora: Elda Silva do Nascimento Melo 
 

ROTEIRO PARA APLICAÇÃO DO PCM 
 
1. Ao chegar à escola, dirija-se ao diretor ou funcionário equivalente, apresente o 
ofício de encaminhamento e explique que representa a pesquisadora, explicitando o 
motivo da visita, ou seja, realizar pesquisa entre os professores da referida 
instituição. 
 
2. Para iniciar a pesquisa deixe o pesquisado à vontade, se possível, falando sobre 
amenidades. 
 
3. Seja sempre muito educado. 
 
4. Distribua as fichas com as palavras de modo aleatório e peça para o sujeito 
agrupá-las da forma que achar mais conveniente. 
 
5. Estimule-o a fazer mais de um grupo. 
 
6. Quando o sujeito terminar o agrupamento, anote no formulário de pesquisa a 
numeração que compõe cada grupo. Ex: grupo 1 - 8, 10, 14, 22; grupo 2 - 5, 11, 13... 
 
7. Peça para que o sujeito justifique porque agrupou daquela forma (essa 
justificativa deve ser gravada). Lembre-se: antes de gravar a justificativa do sujeito, 
grave a referência do respectivo professor. Ex: escola..., zona... sujeito... 
 
8. Logo após, distribua sobre a mesa os cartões com os critérios: muitíssimo 
associado, muito associado, mais ou menos associado... 
 
9. Retire das fichas o termo indutor (ensinar) e peça para que o sujeito, com base 
no termo indutor, classifique as demais palavras. Ex: capacidade está muitíssimo 
associado, muito associado, mais ou menos associado, pouco associado ou não 
associado com o termo: ensinar. 
 
10.  Após explicar pacientemente ao sujeito e deixar que ele faça a classificação, 
anote mais uma vez o numeral (que se encontra atrás das fichas) de cada critério e 
peça novamente para que o sujeito justifique sua classificação (use novamente o 
gravador). 
 
11.  Agradeça ao sujeito e recolha o material. 
 
12.  Não permita que tenham outros sujeitos presentes, nem faça a pesquisa com 
mais de um sujeito de uma única vez. 
 
13.  Em outro momento, ouça atentamente a gravação e digite as justificativas, 
incluindo as pausas, as expressões de admiração, os erros de português, as 
interjeições, etc. 
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APÊNDICE B – Matriz de Correlação de Kendall´s Tau( b) entre os itens da classificação livre (todos os sujeitos). 
 

Itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Ajudar -                       
2 Alfabetizar 0,29 -                      
3 Amar 0,19 0,10 -                     

4 Aprender 0,20 0,46 0,33 -                    

5 Aprimorar 0,39 0,15 0,26 0,34 -                   
6 Buscar 0,43 0,25 0,32 0,30 0,43 -                  

7 Capacitação 0,34 0,33 0,11 0,38 0,49 0,43 -                 

8 Compartilhar 0,37 0,21 0,26 0,29 0,47 0,42 0,29 -                

9 Construir 0,14 0,28 0,13 0,30 0,29 0,39 0,40 0,28 -               
10 Dedicação 0,32 0,37 0,30 0,22 0,31 0,34 0,28 0,16 0,14 -              
11 Dom -0,07 0,08 0,28 0,05 0,12 0,17 0,06 0,05 0,03 0,12 -             

12 Educar 0,40 0,52 0,14 0,37 0,32 0,27 0,40 0,30 0,41 0,37 -0,05 -            

13 Ensinar 0,12 0,35 0,18 0,27 0,36 0,29 0,34 0,19 0,27 0,14 0,26 0,20 -           
14 Essencial 0,22 0,23 0,10 0,13 0,31 0,29 0,41 0,19 0,31 0,23 0,08 0,31 0,19 -          
15 Ética 0,07 0,15 0,21 0,24 0,26 0,20 0,21 0,17 0,24 0,13 0,16 0,22 0,31 0,40 -         

16 Evoluir 0,27 0,46 0,09 0,34 0,29 0,17 0,24 0,24 0,34 0,26 -0,03 0,42 0,19 0,22 0,22 -        

17 Paciência 0,35 0,30 0,38 0,22 0,20 0,39 0,26 0,19 0,16 0,52 0,20 0,22 0,18 0,34 0,27 0,30 -       

18 Prazer 0,33 0,26 0,41 0,22 0,35 0,40 0,30 0,20 0,20 0,48 0,25 0,32 0,31 0,25 0,24 0,20 0,38 -      

19 Realização 0,28 0,29 0,20 0,42 0,30 0,35 0,32 0,22 0,27 0,32 0,05 0,16 0,23 0,30 0,18 0,24 0,32 0,36 -     
20 Responsabilidade 0,25 0,24 0,20 0,27 0,29 0,30 0,35 0,22 0,24 0,29 0,00 0,28 0,26 0,43 0,41 0,11 0,34 0,44 0,24 -    

21 Superar 0,49 0,41 0,20 0,31 0,34 0,34 0,38 0,31 0,19 0,39 0,14 0,33 0,27 0,34 0,16 0,40 0,42 0,27 0,27 0,28 -   

22 Transformar 0,33 0,43 0,08 0,33 0,28 0,27 0,41 0,41 0,49 0,29 -0,07 0,62 0,20 0,36 0,19 0,44 0,35 0,20 0,23 0,32 0,38 -  

23 Transmitir 0,32 0,16 0,18 0,21 0,41 0,29 0,34 0,46 0,28 0,16 0,18 0,40 0,31 0,23 0,21 0,16 0,09 0,34 0,17 0,15 0,28 0,34 - 

 Itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
* os números em destaque representam aqueles que obtiveram maior índice de correlação. 
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APÊNDICE C – Matriz de Correlação de Kendall´s Tau( b) entre os itens da classificação livre (Fundament al 1). 
 

Itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Ajudar -                       
2 Alfabetizar 0,42 -                      
3 Amar 0,14 0,15 -                     
4 Aprender 0,30 0,42 0,45 -                    
5 Aprimorar 0,04 0,16 0,29 0,53 -                   

6 Buscar 0,30 0,24 0,67 0,62 0,58 -                  

7 Capacitação 0,27 0,35 0,01 0,36 0,48 0,27 -                 

8 Compartilhar 0,12 0,47 0,47 0,68 0,52 0,53 0,30 -                

9 Construir 0,11 0,30 0,23 0,46 0,25 0,31 0,35 0,38 -               
10 Dedicação 0,33 0,37 0,26 0,23 0,27 0,21 0,20 0,33 0,10 -              
11 Dom -0,11 0,25 0,27 0,18 0,41 0,25 0,27 0,26 0,14 0,29 -             

12 Educar 0,44 0,74 0,22 0,41 0,23 0,30 0,26 0,40 0,38 0,30 0,14 -            

13 Ensinar -0,01 0,23 0,26 0,29 0,30 0,43 0,24 0,34 0,46 0,10 0,36 0,28 -           
14 Essencial 0,16 0,11 0,11 0,38 0,49 0,38 0,58 0,23 0,21 0,00 0,20 0,05 0,12 -          
15 Ética 0,07 0,23 0,25 0,33 0,24 0,32 0,25 0,08 0,37 0,09 0,29 0,17 0,33 0,44 -         
16 Evoluir 0,22 0,55 0,09 0,32 0,23 0,22 0,33 0,40 0,45 0,27 0,19 0,46 0,31 0,33 0,42 -        
17 Paciência 0,24 0,24 0,32 0,28 0,26 0,22 0,33 0,34 0,27 0,54 0,15 0,15 0,08 0,41 0,22 0,49 -       
18 Prazer 0,21 0,20 0,42 0,24 0,23 0,46 0,20 0,20 0,24 0,53 0,51 0,19 0,36 0,28 0,29 0,29 0,44 -      

19 Realização 0,13 0,17 0,26 0,46 0,29 0,40 0,29 0,40 0,51 0,08 0,15 0,25 0,27 0,61 0,25 0,38 0,34 0,43 -     

20 Responsabilidade 0,16 -0,11 0,19 0,21 0,26 0,36 0,44 0,05 0,24 0,22 0,09 -0,10 0,23 0,44 0,36 0,13 0,29 0,38 0,35 -    
21 Superar 0,34 0,47 0,01 0,28 0,40 0,37 0,44 0,39 0,16 0,30 0,24 0,39 0,32 0,40 0,08 0,55 0,35 0,22 0,34 0,14 -   

22 Transformar 0,36 0,61 0,19 0,45 0,26 0,26 0,48 0,52 0,51 0,37 0,18 0,60 0,34 0,25 0,10 0,53 0,44 0,33 0,41 0,08 0,51 -  

23 Transmitir 0,21 0,60 0,35 0,56 0,36 0,45 0,42 0,54 0,48 0,12 0,41 0,65 0,56 0,19 0,23 0,35 0,06 0,34 0,38 0,06 0,29 0,59 - 

 Itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
* os números em destaque representam aqueles que obtiveram maior índice de correlação. 
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APÊNDICE D – Matriz de Correlação de Kendall´s Tau( b) entre os itens da classificação livre (Fundament al 2). 

* os números em destaque representam aqueles que obtiveram maior índice de correlação 

 

 

Itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Ajudar -                       
2 Alfabetizar 0,11 -                      
3 Amar 0,20 0,07 -                     

4 Aprender 0,10 0,49 0,26 -                    

5 Aprimorar 0,49 0,13 0,25 0,26 -                   

6 Buscar 0,40 0,24 0,16 0,16 0,33 -                  

7 Capacitação 0,33 0,31 0,17 0,41 0,48 0,50 -                 

8 Compartilhar 0,49 0,05 0,13 0,05 0,46 0,36 0,29 -                

9 Construir 0,12 0,26 0,09 0,23 0,30 0,39 0,41 0,22 -               
10 Dedicação 0,22 0,35 0,31 0,23 0,29 0,35 0,32 0,07 0,13 -              
11 Dom -0,11 -0,03 0,27 -0,03 -0,03 0,11 -0,06 -0,09 -0,03 0,02 -             

12 Educar 0,30 0,41 0,11 0,37 0,36 0,24 0,47 0,25 0,41 0,39 -0,15 -            

13 Ensinar 0,11 0,40 0,11 0,25 0,36 0,17 0,38 0,08 0,15 0,12 0,21 0,13 -           
14 Essencial 0,21 0,28 0,08 0,01 0,21 0,22 0,31 0,14 0,33 0,29 0,01 0,42 0,20 -          
15 Ética 0,13 0,12 0,20 0,19 0,27 0,16 0,19 0,23 0,18 0,18 0,09 0,25 0,31 0,40 -         
16 Evoluir 0,18 0,41 0,09 0,37 0,31 0,12 0,19 0,14 0,27 0,25 -0,17 0,40 0,09 0,14 0,12 -        

17 Paciência 0,30 0,31 0,41 0,22 0,14 0,40 0,20 0,09 0,09 0,49 0,22 0,24 0,20 0,30 0,33 0,15 -       

18 Prazer 0,33 0,31 0,40 0,22 0,36 0,32 0,33 0,18 0,17 0,43 0,10 0,39 0,26 0,21 0,22 0,16 0,35 -      
19 Realização 0,29 0,34 0,17 0,42 0,28 0,33 0,32 0,10 0,15 0,43 -0,02 0,13 0,16 0,13 0,15 0,16 0,31 0,31 -     

20 Responsabilidade 0,26 0,42 0,19 0,30 0,29 0,26 0,31 0,31 0,23 0,33 -0,05 0,45 0,25 0,41 0,44 0,11 0,37 0,46 0,19 -    

21 Superar 0,35 0,37 0,30 0,36 0,29 0,28 0,35 0,25 0,19 0,41 0,09 0,29 0,23 0,28 0,24 0,31 0,44 0,29 0,22 0,35 -   

22 Transformar 0,24 0,34 0,03 0,27 0,29 0,25 0,37 0,33 0,48 0,24 -0,22 0,63 0,08 0,41 0,25 0,39 0,31 0,13 0,15 0,44 0,29 -  

23 Transmitir 0,38 -0,06 0,09 0,01 0,43 0,21 0,30 0,42 0,18 0,16 0,05 0,29 0,16 0,25 0,20 0,05 0,10 0,31 0,06 0,19 0,28 0,20 - 

 Itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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ANEXO A – Formulário de aplicação do teste de assoc iação livre de palavras 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Pesquisadora: Elda Silva do Nascimento Melo 
 

PESQUISA SOBRE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  
ACERCA DO ENSINAR 

DADOS DO SUJEITO 
 

Número: 

 

 
 

Sexo: 
 

 masculino     feminino    
 

Idade: 
 

 anos  
 

Instituição onde 
leciona: 

 
____________________________________ 

Série/Ciclo/Ano: 
 
____________________________________ 

 
Tempo de 
serviço: 
 

 

 ano(s)     mês(es)    
 

 

ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 
 
I – Escreva, rapidamente, as palavras (somente palavras) que, na sua opinião, 
completam a afirmação (ou vêm à sua lembrança). 

 

Ensinar é ... 

(Por favor, é muito importante preencher todos os espaços pontilhados) 

 
___________________ 

 
___________________ 

 
___________________ 
 

 
 

                               
 Muito Obrigada! 
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ANEXO B – MODELO DE CARTELAS DO PCM COM AS RESPECTI VAS 
PALAVRAS (FACE ANTERIOR 33) 
 

 

 

AJUDAR 

 

  

ALFABETIZAR 

 

 

 

AMAR 

 

  

APRENDER 

 

 

 

APRIMORAR 

 

  

BUSCAR 

 

 

 

CAPACITAÇÃO 

 

  

COMPARTILHAR 

 

 

 

 
                                                      
33 Na face posterior de cada cartela é impressa uma numeração correspondente a sua ordem 
alfabética no conjunto de todas as palavras. 
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CONSTRUIR 

 

  

DEDICAÇÃO 

 

 

 

DOM 

 

  

EDUCAR 

 

 

 

ENSINAR 

 

  

ESSENCIAL 

 

 

 

ÉTICA 

 

  

EVOLUIR 

 

 

 

PACIÊNCIA 

 

  

PRAZER 
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REALIZAÇÃO 

 

  

RESPONSABILIDADE  

 

 

 

SUPERAR 

 

  

TRANSFORMAR 

 

 

 

TRANSMITIR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  

195 
 

ANEXO C – MODELO DE ESCALA DE SUPORTE À APLICAÇÃO D O PCM 

(CLASSIFICAÇÃO DIRIGIDA) 

 

 

 
NÃO 

ASSOCIADO 

 
 

 
POUCO 

ASSOCIADO 
 

 
 

MAIS OU MENOS 
ASSOCIADO 

 
 

 
 

MUITO ASSOCIADO 
 

 
  

 
 

MUITÍSSIMO ASSOCIADO 
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ANEXO D – FOLHA DE PROTOCOLO DO PCM 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Pesquisadora: Elda Silva do Nascimento Melo 
 

FOLHA DE PROTOCOLO 
 

(Não preencher esse campo) 
1. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO  

ID. SUJEITO ______ 
Nome da escola:  
Zona:  
Níveis de ensino em que leciona (na referida escola): 
(   ) Ensino Infantil (   ) Ensino Fundamental – 1ª etapa 
(   ) Ensino Fundamental – 2ª etapa (   ) Ensino Médio 
Turnos em que leciona: 
(   ) Matutino (   ) Vespertino (   ) Noturno 
Sexo: 
(   ) Masculino (   ) Feminino 
Idade: 
(   ) Entre 20 e 30 anos (   ) Entre 31 e 40 anos 
(   ) Entre 41 e 50 anos (   ) Mais de 50 anos 
Formação: 
(   ) Ensino Médio (   ) Graduação 
(   ) Especialização  (   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
 
2. CLASSIFICAÇÃO LIVRE 
 
1) ____________________________________________ 
2) ____________________________________________ 
3) ____________________________________________ 
4) ____________________________________________ 
5) ____________________________________________ 
6) ____________________________________________ 
7) ____________________________________________ 
8) ____________________________________________ 
9) ____________________________________________ 
10) ___________________________________________ 
 
3. CLASSIFICAÇÃO DIRIGIDA 
 
1) Muitíssimo Associada __________________________ 
2) Muito Associada ______________________________ 
3) Mais ou Menos Associada _______________________ 
4) Pouco Associada ______________________________ 
5) Não Associada ________________________________ 
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ANEXO E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pelo presente termo de consentimento livre e esclarecido, eu, 
___________________________________________________, disponho-me a 
participar da pesquisa intitulada REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO ENSINAR: A 
DIMENSÃO PEDAGÓGICA DO HABITUS PROFESSORAL, sob a responsabilidade 
da pesquisadora Elda Silva do Nascimento Melo, aluna do Programa de Pós-
graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
sob a orientação dos professores Moisés Domingos Sobrinho e Erika dos Reis 
Gusmão Andrade.  
 O meu consentimento em participar da pesquisa deu-se após ter sido 
informado(a), pela pesquisadora, que: 
 
1. A pesquisa se justifica pela necessidade de pensarmos e discutirmos sobre a 
prática do professor no cotidiano da sala de aula. 
 
2 Seu objetivo é investigar a postura do professor diante da realidade posta e de sua 
influência na postura, interesse e resultados alcançados pelos alunos mediante o 
processo de ensino. 
 
3. Os dados serão coletados através das seguintes técnicas e instrumentos: 
observações e fotografias das atividades do professor em sala de aula. 
 
4. Minha participação é voluntária tendo eu liberdade de desistir durante o processo 
de coleta de dados, caso venha a desejar, sem risco de qualquer penalização. 
 
5. Será garantido o meu anonimato por ocasião da divulgação dos resultados, e 
guardado sigilo de dados confidenciais.  
 
6. Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da 
mesma.   
 
7. Riscos para essa pesquisa não foram identificados porque o anonimato e o sigilo 
das informações confidenciais estão sendo garantidos. Os benefícios dizem respeito 
ao conhecimento e compreensão da prática docente durante o ato de ensinar, com 
vistas a melhorias no exercício do trabalho do professor. 

 

Natal, ______ de ____________ de 2008. 

 
_______________________________ 

Elda Silva do Nascimento Melo 
 

_______________________________ 
Professor do Ensino Básico 


