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RESUMO  
 

O objetivo desse estudo consiste em analisar a representação social de docência para os 
estudantes dos primeiros anos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, Letras e Biologia. O 
campo dessa pesquisa é a Universidade Federal do Piauí – Campus de Picos, no ano de 2009. 
Para o atendimento do objetivo acima proposto foi utilizada a Teoria das Representações 
Sociais, para que assim se apreendessem os elementos constitutivos de tais representações, 
conforme Moscovici e colaboradores. Tomou-se por base também a contribuição de Abric, 
com sua Teoria do Núcleo Central, e Wagner, com a Teoria da Sociogênese. Os dados foram 
coletados em duas fases: inicialmente através da Técnica de Associação Livre de Palavras 
(TALP); depois, por meio do Procedimento de Classificação Múltipla (PCM). Na primeira 
fase, 100 sujeitos evocaram suas representações de docência por meio dos termos indutores 
‘dar aula’, ‘aluno’ e ‘professor’. Para o tratamento desses dados utilizamos o software EVOC, 
que permitiu a detecção dos elementos do núcleo central e a conclusão de que a 
Representação Social de Docência é a de um trabalho executado por um mestre/educador que 
transmite, direcionado a um aprendiz que aprende, circunscrito à escola, envolvendo o aluno e 
professor, com todas as suas virtudes: para o primeiro, as de ser inteligente, interessado e 
dedicado e, para o segundo, as de ser amigo, sábio, portador de conhecimento e também 
inteligente. Já na segunda fase, apenas 10 sujeitos fizeram as classificações das 25 palavras 
mais evocadas na primeira. Para a análise dos dados do PCM, com o auxílio do software 
SPSS, fizemos Análise Estatística Multidimensional (MSA), para a Classificação Livre e 
constatamos três dimensões da Representação Social de Docência: a Didática, cujos focos são 
educador e aluno, sendo que estes dados, estando sobrepostos, significam a indissociabilidade 
desses elementos; a Afetiva, que apresenta elementos inerentes ao docente, sendo que o amor 
constitui o ponto forte dessa dimensão; e a Formativa, que, ao mesmo tempo, é ambígua e 
ambivalente, porque, nesta dimensão, o professor é um profissional vocacionado que tem a 
responsabilidade de ajudar o aluno a obter educação. Para a Classificação Dirigida 
procedemos à Análise da Estrutura de Similitude (SSA), pela qual apreendemos que a 
docência é uma profissão que se materializa na sala de aula, o que é extremamente verdadeiro 
porque a ação docente acontece nesse espaço, pressupondo um educador atencioso, amoroso, 
alegre, capacitado, vocacionado, paciente, companheiro, responsável, dedicado e 
compromissado, que tenha sabedoria e saiba ensinar e ajudar o aluno através do diálogo para 
que haja estudo e aprendizado. Tudo isso se faz necessário para que ocorra o resultado da 
docência, que é a educação de forma disciplinar. Os resultados apontam para uma 
representação social bem tradicional do que seja o papel docente, o papel discente e da 
própria relação de ensinar e aprender por meio do ato de dar aula. Reside nesta assertiva a 
confirmação de que a estrutura da Representação Social de Docência, para os sujeitos 
investigados, espelha as condições sociogenéticas que as engendraram, e que estas permeiam 
sua organização estrutural, no determinado momento-contexto em que a representação social 
foi captada. 
 

Palavras-chave: Representação Social. Docência. Sociogenética  

 

 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

This study intends to analyze the social representation of teaching for students of first years of 
undergraduate courses in Education, Letters and Biology. The field of this research was the 
Federal University of Piaui - Campus of Picos in 2009. To reach the objective proposed 
above, was used the theory of social representations to the seizure of the elements which 
constitute such representations according to Moscovici and colleagues, considering the 
contribution of Abric with his Theory of Central Nucleus and Wagner with the Theory of 
Sociogenesis. Data were collected in two phases: first, through the Technique of Free 
Association of Words (TFAW) of which 100 subjects evoked representations of their teaching 
through the inductor terms 'to teach', 'student' and 'teacher'. For those data we used the EVOC 
software that promoted to detect the elements of the core and to conclude that the social 
representation of teaching is one of the work performed by a master / teacher who transmits, 
directed to an apprentice who learns, confined to the school involving the student with all his 
virtues to be smart, interested and dedicated, and teacher to be friend, wise bearer of 
knowledge and also intelligent. Then, using the Multiple Classification Procedure (MCP) only 
10 subjects made ratings of 25 more evoked words in the first phase, for the analysis of data 
from the MPC with the use of the SPSS software we used Multidimensional Statistical 
Analysis (MSA) for the Free Classification we found three dimensions of Social 
Representation of Teaching: The Didactic, that focuses on teacher and student being 
superimposed, meaning the inseparability of these elements, the Affective, which presents the 
elements inherent in teachers with love as the strong point of this dimension, and the 
Formative, that is as ambiguous as ambivalent because it sees the teacher as a professional 
directed to help students get an education; for Directed Classification with Similarity 
Structure Analysis (SSA), we learn that teaching is a profession that materializes in the 
classroom, which is extremely true because the action happens in this teaching space, 
supposing a caring, loving, cheerful, capable, apt, patient, partner, responsible, dedicated, 
committed educator, who has wisdom and knows how to teach and help students through 
dialogue to there study and learning.  All of it’s necessary to occur the result of teaching, 
which is education in a disciplinary manner. The results point to a very traditional social 
representation of what is the role of teachers, the role of students and the role of the 
relationship itself between teaching and learning through the act of teaching. With this 
statement, we can confirm that the structure of Social Representation of Teaching for the 
investigated subjects reflects the sociogenetic conditions that engendered them, and that these 
conditions permeate their structural organization, in particular time-context in which social 
representation was captured. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio consiste en analizar la representación social de docencia para los 
estudiantes de los primeros años de los curso de Licenciatura en Pedagogía, Letras y Biología. 
El campo de la investigación es la Universidad Federal de Piauí – Campus de Picos en el año 
de 2009. Para lograr el objetivo propuesto anteriormente se utilizó la Teoría de las 
Representaciones Sociales, para que así aprehendiesen los elementos constitutivos de dichas 
representaciones conforme Moscovici y sus colaboradores. Se hizo también basado en la 
contribución de Abric con su Teoría del Núcleo Central e Wagner con la Teoría de la 
Sociogénesis. Los datos fueron recolectados en dos fases: inicialmente a través de la Técnica 
de Asociación Libre de Palabras (TALP). En la primera etapa, 100 sujetos evocaron sus 
representaciones de enseñanza por medio de los términos inductores ‘dar clase’, ‘alumno’ y 
‘profesor’. Para el tratamiento de estos datos utilizamos el software EVOC que permitió la 
detección de los elementos del núcleo central y la conclusión de que la Representación Social 
de la Docencia es el labor realizado por un maestro/educador que transmite, dirigido a un 
aprendiz que aprende, confinado a la escuela envolviendo el estudiante y el profesor, con 
todas las virtudes: para el primero, ser inteligente, interesado y dedicado, para el segundo, ser 
un amigo, sabio, tenedor de conocimiento e inteligente también. En la segunda fase, por 
medio del Procedimiento de Clasificación Múltiple (PCM) sólo 10 sujetos hicieron las 
clasificaciones de las 25 palabras más evocadas en la primera fase, para el análisis de los 
datos del PCM con la utilización del software SPSS hicimos Análisis Estadístico 
Multidimensionales (MAS) para la Clasificación Libre y constatamos tres dimensiones de la 
Representación Social de la Docencia: el Didácticos, cuyos objetivos son profesor y alumno, 
estos datos se sobreponen significan la inseparabilidad de estos elementos, el Emocional 
presenta elementos inherentes al docente, y el amor es el punto fuerte de esta dimensión, y la 
Formativa, que, al mismo tiempo es ambiguo y ambivalente, porque, en esta dimensión, el 
maestro es un profesional con vocación que tiene la responsabilidad de ayudar al alumno 
obtener educación. Para la Clasificación Dirigida con Análisis de la Estructura de Similitud 
(SSA), en la cual aprehendemos que la docencia es una profesión que se plasma en el sala de 
clases, lo cual es especialmente cierto porque la acción sucede en este espacio de enseñanza, 
presuponiendo un educador cuidadoso, amoroso, alegre, capacitado, con vocación, paciente, 
compañero, responsable, dedicado, comprometido, que tenga sabiduría y sepa enseñar y 
ayudar al alumno a través del diálogo para que haya estudio y aprendizaje. Todo esto es 
necesario para que ocurra el resultado de la docencia, que es la educación de manera 
disciplinar. Los resultados apuntan a una representación social muy tradicional de lo que sea 
el papel docente, el papel los estudiantes y de la propia relación de la enseñanza y el 
aprendizaje por medio del acto de dar clase. Se encuentra en esta declaración la confirmación 
que la estructura de la Representación Social de la Docencia para los sujetos investigados 
refleja las condiciones sociogenéticos que las engendraron, y que impregnan su organización 
estructural, en particular en el tiempo-contexto en el que fue capturado la representación 
social. 
 
Palabras clave: Representación Social. Docencia. Sociogenético 
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INTRODUÇÃO 
 

A educação, por ser um processo dinâmico, apresenta estudos em que se busca a 

compreensão dos sentidos que permeiam os fazeres docentes, atitudes e expectativas 

construídas e mantidas sob a ótica dos sistemas de significação socialmente absorvidos e 

compartilhados. 

Nesta perspectiva, desde o Ensino Médio, busquei não somente a formação para o 

Magistério através do Curso Normal oferecido pelo “Instituto de Educação Antonino Freire”, 

em suas disciplinas didático-metodológicas, mas já me instigava o senso investigativo das 

concepções e teorias educacionais e mais ainda, como estas eram vivenciadas no contexto 

escolar. 

A partir desta curiosidade passei por Cursos de Especialização, Mestrado e 

ultimamente debrucei-me sobre os estudos que o Doutorado oferecido pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através do Doutorado Interisntitucional (DINTER), 

me proporcionou. Dentre estes, o da Fundação Carlos Chagas (FCC) sobre Representação 

Social de Trabalho Docente, que corroborou de maneira satisfatória com os meus 

questionamentos. 

O ponto de partida para a tecitura e defesa desta Tese de Doutorado foi a constatação 

da organicidade da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em especial do Campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros, situado na cidade de Picos, por tratar-se do meu locus de atuação 

docente e campo da coleta de dados, onde desenvolvi minha pesquisa junto a 100 

licenciandos: sendo 42 do Curso de Letras, 30 de Pedagogia e 28 de Biologia. 

Picos, também conhecida como Cidade Modelo e Capital do Mel, é o município polo 

de uma região com excelência na produção agrícola de caju, alho e, principalmente, na 

apicultura com um mel de qualidade internacionalmente reconhecida. Estas demandas 

produtivas, aliadas à localização geográfica nacional, carrearam para Picos o marco zero da 

rodovia transamazônica, na década de 1970, e um grande número de escolas públicas e 

privadas em todos os níveis do ensino. 

Tendo conhecido a pesquisa em curso do Centro Internacional de Estudos em 

Representações Sociais e Subjetividades-Educação (CIERS-Ed) sobre Representação Social 

do Trabalho Docente, fiz a interlocução com meu percurso profissional e as especificidades 

do campo onde coletei os dados. Desta confluência, formou-se um tripé de informações que 

deu sustentabilidade ao meu objeto de estudo, qual seja: a Representação Social de Ddocência 

para alunos da UFPI. 



 

Trata-se de um estudo relevante do ponto de vista pessoal, pelo acervo de experiências 

que se incorporarão aos meus saberes e, principalmente, pela contribuição que esta pesquisa 

trará para a implantação de projetos na área de formação docente; é original por ser pioneiro 

na temática abordada que entrelaça Docência e Representação Social (RS).  

Por pertencer, no decorrer deste curso, ao grupo de pesquisadores da UFRN que vem 

utilizando a RS como categoria de análise, elegi esta Teoria por entender ser esta a mais 

condizente com o estudo do campo simbólico, ou seja, com o conhecimento do pensamento 

dos sujeitos sobre docência. Definiu-se, assim, o problema de minha investigação: qual a 

representação social de docência para licenciandos da UFPI? Questionamento este que 

ratificou o tema de estudo. 

Para a obtenção da(s) resposta(s) ao problema suscitado, identifiquei os elementos 

constituintes da representação social de docência para os pesquisados, compreendendo a sua 

organização; detectei as dimensões sociais significativas subjacentes à representação na 

articulação com as subjetividades.  

Êxito alcançado, por ter encontrado na Teoria proposta por Moscovici e Jodelet, na 

Abordagem Estrutural de Abric e na Sociogênese, amplamente estudada e defendida por 

Wagner e Carvalho, o apoio irrestrito ao entendimento e defesa da Tese de que a estrutura das 

representações sociais espelha as condições sociogenéticas que as engendram, e que estas 

permeiam sua organização estrutural. 

Com base no exposto, cheguei ao texto final desta pesquisa, o qual apresento em 

capítulos, seguindo uma divisão que tem como justificativa a existência de aspectos próprios e 

diferentes, porém convergindo todos para uma mesma preocupação, a identificação da 

representação social de docência para alunos dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia, 

Letras e Biologia da Universidade Federal do Piauí, Campus de Picos-PI. 

Assim, no Capítulo I, fiz as primeiras aproximações indicando o locus da pesquisa e 

da pesquisadora, justifiquei a representação social como categoria de análise, dissertei sobre 

as conceituações acerca das representações sociais, apresentei os estudos sobre a temática que 

antecederam os desta investigação. A partir de então particularizei o estudo caracterizando os 

sujeitos através de seus perfis, percepções e perspectivas em relação à docência, chegando aos 

primeiros achados. 

No Segundo Capítulo, abordei a metodologia utilizada para produção desta pesquisa, 

através do percurso teórico-metodológico. Em seguida descrevi os dois instrumentos 

utilizados para a coleta dos dados - Técnica da Associação Livre de Palavras e Procedimento 

de Classificação Múltipla, bem como o procedimento de análise dos dados. O primeiro 



 

instrumento está atrelado ao software EVOC, que revela o Núcleo Central de uma 

representação, já o segundo instrumento apóia-se no software SPSS, que aponta as distâncias 

e similitudes das evocações dos sujeitos, permitindo ao pesquisador estabelecer as inferências 

das informações contidas nos mapas. 

No Terceiro e último Capítulo, exibi os resultados da pesquisa. Tal exibição foi feita 

através de quadros ilustrativos que apontam tanto o Núcleo Central da Representação Social 

de Docência revelado pelos sujeitos através da Teoria do Núcleo Central, como as Dimensões 

e Facetas resultantes do Procedimento da Classificação Múltipla.  

Nas Considerações Finais, coadunei as duas propostas metodológicas que captaram 

sob diferentes ângulos a Representação Social de Docência que emergiu dos sujeitos 

investigados. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO I 
 

1. PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES  
 

1.1. O locus da pesquisa/da pesquisadora 
 

Inúmeras pesquisas têm sido feitas descrevendo e analisando o cotidiano de escolas, 

de professores e de alunos e, principalmente, interpretando a profissão docente. Tais estudos 

revelam que os professores foram re-significando sua compreensão e consolidação no 

processo de educação escolar, pois de meros executores de planos escolares produzidos por 

terceiros, passando a alienados perpetuadores da ideologia da classe dominante, chegaram a 

intelectuais hábeis e competentes para analisar a realidade, tomar decisões e (re)criar 

alternativas de ação político-pedagógica. Parafraseando Freitas (2002), as pesquisas hoje 

apontam os professores como portadores de um saber profissional que alia suas concepções e 

crenças à sua formação e vivência profissional, reconhecendo a formação como um processo 

contínuo e admitindo que são sujeitos e não meros objetos de uma escola injusta e desigual.  

Podemos dizer que de um modo geral os estudos têm indicado como se encontra hoje 

a educação brasileira e apontam para a necessidade de se ultrapassar o nível da constatação 

sobre o que pensam os indivíduos para compreender como e por que essas percepções, 

atribuições, atitudes e expectativas são construídas e mantidas, recorrendo aos sistemas de 

significação socialmente enraizados e partilhados que as orientam e as justificam. 

Essa realidade remete a uma reflexão sobre a profissionalização do professor, a qual 

está diretamente ligada à trajetória dos cursos de licenciatura responsáveis pela sua formação.  

Assim, de acordo com Nuñez e Ramalho (2008), a intenção propalada de propiciar mudanças 

através da educação exige que se compreendam os processos simbólicos que ocorrem na 

interação educativa, ou seja, para que a pesquisa educacional possa ter maior impacto sobre a 

prática educativa, ela precisa adotar um olhar que dê conta de compreender diversos conceitos 

que estão diretamente relacionados à formação de professores e ao trabalho docente. Estes 

englobam os saberes profissionais, competências docentes, profissão, profissionalização, 

profissionalismo, profissionalidade, dentre outros. Para alcançar este patamar de 

entendimento, paulatinamente fomos absorvendo informações e vivências educativas; a priori 

com o Curso Normal Médio que realizamos na instituição denominada Instituto de Educação 

Antonino Freire, em Teresina (PI), ali estabelecendo nossas primeiras relações com o 

ser/fazer docente. 



 

A partir de então buscamos o curso superior, como o aporte que nos proporcionaria 

aperfeiçoar os ensinamentos recebidos e ascensão no mercado de trabalho, pois nossa meta 

era atuar como formadora de professores. Fizemos o curso de Licenciatura em Pedagogia na 

UFPI, o qual ratificou nosso propósito de nos dedicar à docência. Durante o curso 

conhecemos concepções teóricas da educação, nos inteiramos das políticas de formação, 

vivenciando práticas sociais específicas do ambiente docente que mais tarde se tornaria nosso 

locus de trabalho.  

Ao tempo em que nos graduávamos em Pedagogia, iniciamos nosso percurso 

profissional. A princípio como professora da Educação Infantil, depois do Ensino 

Fundamental e do nível Médio, no Instituto de Educação onde havíamos estudado. Era o 

começo de nossa realização profissional. 

Nossos primeiros passos em direção à pesquisa educacional aconteceram no decorrer 

do Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Superior, realizado através da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Quando da realização do Curso de 

Mestrado em Educação, na UFPI, abordamos a temática da Nova História Cultural e, nessa 

dimensão, reconstituímos a história do Instituto de Educação Antonino Freire nos seus 139 

anos de funcionamento e serviços prestados à formação dos professores para o ensino 

fundamental do Piauí, num corte historiográfico de 1864 a 2003. 

Com o título de Mestre, exercemos o magistério no Ensino Superior em Universidades 

particulares no município de Teresina, especificamente nas disciplinas relacionadas aos 

Trabalhos de Conclusão de Curso, o que muito contribuiu para nos apossarmos de conceitos e 

estratégias de pesquisa.    

Fomos aprovadas em concurso público para trabalhar no curso de Pedagogia, no 

Campus de Picos, onde atuamos como professora nas disciplinas da área de História da 

Educação e de Estágio Supervisionado. Filiamo-nos ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

História da Educação e Diversidades Culturais daquela entidade e, a partir das discussões e 

constatações naquele Núcleo, começamos a oferecer formação continuada e cursos de 

extensão tanto para a comunidade acadêmica como para a sociedade local. 

A vivência naquele Campus nos remeteu a um questionamento antigo: o que leva 

profissionais bacharéis a atuarem na docência, se não têm formação específica para o 

magistério? Satisfazer esta inquietação requeria necessariamente fazer leituras e mergulhar 

numa investigação aprofundada, o que encontraríamos com o doutoramento em educação.  

Tendo conhecimento de um Programa Interinstitucional entre a UFPI e a UFRN 

procuramos conhecer suas linhas de pesquisa. Então adentramos as leituras acerca das 



 

representações sociais. Pretendíamos investigar essa representação pelo olhar dos 

Nutricionistas, Administradores e Enfermeiros, enquanto sujeitos que atuavam na docência 

dos referidos cursos.  

Então concorremos à vaga de doutorado com a seguinte problemática: quais os 

significados que os atores sociais (docentes) atribuem às suas formações, às suas ações e ao 

universo simbólico que as constitui e as envolve, tendo como base as aprendizagens no 

âmbito acadêmico? 

Uma vez selecionada para o curso de doutorado na UFRN, conhecemos a proposta da 

Fundação Carlos Chagas (FCC), uma ampla pesquisa sobre as Representações Sociais de 

Trabalho Docente, tendo como sujeitos os discentes de diversas licenciaturas; adequamos 

nosso projeto inicial, integrando-nos ao estudo da FCC e adotando seus instrumentos de 

coleta de dados. O referido estudo pertence à Superintendência de Educação e Pesquisa 

(SEP), um espaço da FCC para novas iniciativas e projetos voltados ao social, especialmente 

à educação. Esta Superintendência abrange o Departamento de Pesquisas Educacionais, o 

Setor de Edições, a Biblioteca Ana Maria Poppovic, o Núcleo de Projetos Especiais (NPE) e o 

Núcleo Educ@. Além das atribuições históricas do Departamento de Pesquisas Educacionais, 

a SEP desenvolve e implementa programas de apoio à formação (seja de pesquisadores, seja 

de ações afirmativas), promove cursos, desenvolve projetos de assessoria a outras instituições 

de pesquisa, bem como a órgãos públicos e privados nacionais e estrangeiros que atuam em 

áreas afins.  

No ano de 2006, a FCC criou o Centro Internacional de Estudos em Representações 

Sociais e Subjetividade - Educação (CIERS-Ed), com o apoio da Fondation Maison des 

Sciences de l'Homme (França), com o objetivo de realizar investigações científicas no âmbito 

da educação por meio do estudo da teoria das representações sociais em articulação com 

outros referencias teórico-metodológicos de modo a analisar e refletir sobre os processos 

educacionais, bem como sobre seus consequentes sociais desenvolvidos em instituições de 

ensino.  

Fazendo parte da equipe de pesquisadores associados deste Centro, desde sua criação 

em 2006, a professora Carvalho nos apresentou a pesquisa-mãe, desenvolvida pelo Centro, à 

qual adaptamos nossa proposta inicial de investigação, no intuito de beneficiarmo-nos do 

espaço privilegiado de diálogo acadêmico, nos aspectos teóricos, metodológicos e práticos 

desta pertença e parceria. Considerando a admirável quantidade de 26 (vinte e seis) 

instituições participantes da pesquisa-mãe, com centenas de pesquisadores e de pesquisas em 

andamento, vislumbramos a rara oportunidade de promover diálogos entre seus achados e os 



 

nossos, convalidando-os mutuamente na contemporaneidade de sua produção, concomitante à 

que vem sendo realizada pela FCC, através do CIERS-Ed, com os 26 (vinte e seis) grupos de 

pesquisa de Instituições de Ensino Superior do Brasil, Argentina, Portugal e Grécia. Estes 

buscam, através de suas pesquisas, compreender, de um modo geral, as representações sociais 

de estudantes de Educação sobre “Trabalho Docente” e, de modo específico, compreender se 

a formação que o estudante dos cursos de educação vem recebendo no ensino superior 

possibilitará articular sua trajetória pessoal, sua visão de escola, de aluno e de profissão 

docente às condições sociais, culturais concretas, às quais será submetido em seu futuro 

trabalho como professor.  

Assim, buscam essa compreensão da formação do estudante de educação, a partir de 

temáticas como: a identidade social do professor, a construção de sua alteridade, a formação 

da sua profissionalidade, a identificação e a constituição dos saberes que estão a serviço da 

docência, tendo um enfoque psicossocial e o referencial da teoria das representações sociais, 

conforme fora proposto por Moscovici (1978, 2009), como forma de compreender as 

variáveis psicossociais associadas ao trabalho do professor. (SOUSA e VILLAS BÔAS, 

2009). 

A partir desta posição, passaremos a problematizar, a seguir, sobre alguns aspectos 

relevantes à constituição do campo de representações sociais sobre docência1, no Campus de 

Picos, da Universidade Federal do Piauí, locus desta pesquisa. 

Inicialmente procuramos compreender como se constituiu a UFPI e seu processo de 

formação de professores, tomando essa Instituição como componente do campo acadêmico 

nacional e a própria formação de professores como um subcampo deste. Apoiamo-nos em 

Queiroz (2011), que identificou e descreveu elementos externos e internos que caracterizam 

aquela instituição no campo acadêmico nacional e, de modo particular, como se instaurou 

esse processo formativo na Universidade em apreço, afetando a cultura institucional e, 

sobretudo, o perfil socioprofissional do corpo docente. Segundo a pesquisadora, a formação 

de professores é implantada na UFPI como missão, demanda do Estado e da sociedade 

emanada das instâncias políticas e sociais. Tratava-se de formar professores para atender às 

urgentes necessidades do ensino secundário do Estado, que se urbanizava e se via frente a 

uma demanda crescente por escolas daquele nível do ensino.  

A UFPI foi criada pela Lei nº. 5.528, de 12 de novembro de 1968, sendo implantada 

em 1971, na Capital do Estado. Esta foi a primeira instituição universitária do Piauí, assim 

                                                 
1 A partir desse momento passamos a utilizar a expressão Docência em substituição a Trabalho Docente, 
representação esta buscada pela FCC/CIERS-Ed em seus vários estudos.  



 

permanecendo até o ano de 1986, quando começaram a funcionar os primeiros cursos da 

futura Universidade Estadual do Piauí, ainda sob a condição de Centro de Ensino Superior. 

Desse modo, durante quinze anos, a UFPI fora a única instituição de ensino superior no 

Estado a responder pela formação de professores para a educação básica e também pela 

formação universitária dos demais profissionais de nível superior. Seu processo de 

constituição, como o de outras universidades brasileiras, deu-se a partir da incorporação de 

faculdades isoladas pré-existentes em Teresina, e de mais uma faculdade, na cidade de 

Parnaíba, para atingir o número mínimo exigido pela legislação na constituição de uma 

universidade. Assim, encampou a Faculdade Federal de Direito fundada em 1931, a 

Faculdade Católica de Filosofia fundada em 1957, a Faculdade de Odontologia fundada em 

1960, a Faculdade de Medicina fundada em 1966 e a Faculdade de Administração de 

Empresas sediada na cidade de Parnaíba, criada ao mesmo tempo que a UFPI, em 1968, 

ambas postas em funcionamento em 1971. Ressaltamos que faltava, na lista de faculdades que 

comporiam a nova Universidade, a Faculdade de Educação, condição e exigência legal para a 

criação de universidades no País. Esse processo de formação da primeira universidade 

piauiense, por meio da reunião de faculdades isoladas, foi o modo encontrado pela elite 

piauiense para a implantação, tardia, dessa Instituição no Estado, considerando que as 

primeiras universidades que se sustentaram e serviram como modelos para as demais, no País, 

datam dos anos 1930. (SOARES, 2004).  

Inicialmente a formação de professores na UFPI estava atrelada aos Cursos que 

vinham sendo oferecidos pela Faculdade de Filosofia. A legislação do ensino superior 

permitiu a estruturação desta universidade em centros e departamentos. Dessa forma, foi 

criado o Departamento de Educação, em 4 de outubro de 1971, através do Ato da Reitoria nº. 

16/71, e, posteriormente, transformado em Centro de Ciências da Educação (CCE), através da 

Resolução nº 10/75 de 19 de março de 1975. Estavam criadas, na nova estrutura universitária, 

as condições para o desenvolvimento das práticas de formação de professores do Estado do 

Piauí. Para atingir os fins a que se propunha, o CCE foi dividido em dois Departamentos, a 

saber: Departamento de Fundamentos da Educação (DEFE) e no Departamento de Métodos e 

Técnicas de Educação (DMTE). Os cursos a serem oferecidos seriam: com duração plena: 

Formação Pedagógica das Licenciaturas de Conteúdo e Administração Escolar e com curta 

duração as habilitações de: Supervisão Escolar e Inspeção Escolar. Os primeiros cursos de 

pós-graduação lato sensu em educação foram ministrados, o que esboçou as ideias para um 

Programa de Pós-Graduação em Educação no CCE, em nível de mestrado, as quais foram 

efetivadas na década de 1990. 



 

Atualmente o CCE conta com 04 (quatro) cursos de graduação: duas Licenciaturas, 

uma em Pedagogia (Magistério) e outra em Educação Artística; e dois Bacharelados, um em 

Comunicação Social, outro em Moda. Vários Núcleos de pesquisa estão produzindo, sob a 

coordenação da equipe de professores que compõe o Centro, a exemplo do Núcleo de História 

e Memória da Educação, do qual participa esta pesquisadora. Muitos cursos de Especialização 

também são oferecidos pelo CCE, como podemos ilustrar com o de Educação Infantil. 

No tocante à Educação a Distância, no ano de 2006, após concorrer à Chamada 

Pública do Edital nº. 1, de 20 de dezembro de 2005, MEC/SEED, a Universidade Federal do 

Piauí, em consórcio com os Governos Federal, Estadual, UESPI, CEFET-PI e Municípios 

locais, elaborou o Projeto de criação do Centro de Educação à Distância (CEAD/UFPI). A 

Universidade Aberta (UAB) possibilitou à UFPI ampliar seu número de vagas, junto às 

comunidades piauienses, com a criação de novos cursos, cuja grade curricular não exigia uma 

infra-estrutura complexa que impossibilitasse a sua implantação. Dentre os cursos oferecidos 

destacamos o de Pedagogia – Magistério da Educação Infantil e das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal do Piauí, na 

modalidade a distância, que constitui-se de uma base comum formada pelos conhecimentos 

das ciências humanas que se inter-relacionam com o fenômeno educativo, de uma parte 

diversificada com a ampliação dos fundamentos na leitura do fazer pedagógico dentro da 

escola e da sociedade e uma parte complementar, que tem o objetivo de trabalhar os 

problemas educativos da realidade educacional e, por outro lado, qualificar o futuro professor 

com novas formas de intervenções pela aplicação de novas ferramentas metodológicas. A 

Pós-Graduação, por sua vez, também é contemplada por esta modalidade de ensino, como 

podemos citar o Curso de Gestão Pedagógica que está sendo oferecido atualmente pelo CCE.  

Em 1991, no âmbito do CCE, ocorreu a criação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação com o curso de Mestrado, estruturado em três princípios: interdisciplinaridade, 

flexibilidade curricular e integração ensino-pesquisa. No tocante à pesquisa, o Programa 

apresenta duas linhas: a primeira – Ensino, Formação de Professor e Práticas Pedagógicas – 

voltada para as questões relacionadas à formação, práticas pedagógicas, currículo e processo 

ensino-aprendizagem; e a segunda – Educação, Movimentos Sociais e Políticas Públicas – 

numa perspectiva interdisciplinar, direcionada à história e memória da educação, à 

constituição e implementação de políticas educacionais e às relações entre educação e 

diversidades culturais. 

 Nos últimos cinco anos, a Universidade Federal do Piauí (UFPI) vem investindo na 

ampliação e na qualidade de seus programas de pós-graduação, no sentido de atender às 



 

demandas decorrentes de vários setores sociais, especialmente, o da Educação, contemplado 

nos Doutorados e Mestrados Institucionais e Interinstitucionais.  

Por meio da Resolução nº 001/2007, do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGEd), foram reformuladas as normas de credenciamento de docentes para o 

Mestrado e regulamentada a habilitação de professores para o Doutorado em Educação. O 

Programa tem por finalidade a produção de estudos na Área de Conhecimento em Educação, 

considerando o nível de formação (especialização, mestrado e doutorado). A organização e a 

vida acadêmica do PPGEd, estruturadas por Linhas de Pesquisas, expressam as temáticas-

objeto que constituem o seu eixo-formativo, preservam o significado sociocultural e crítico do 

processo educativo e o caráter multireferencial, pluricultural e interdisciplinar do referido 

processo.  

O Doutorado em Educação, implantado em 2010, caracteriza-se por apresentar como 

proposição o compromisso com a produção e a difusão do conhecimento científico, 

reforçando a compreensão de que cabe à Universidade a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. Nesta acepção, apresenta-se como locus institucional de formação de pesquisadores 

para atuarem em nível local, regional e nacional, estruturando-se segundo os princípios da 

interdisciplinaridade, da flexibilidade e da articulação do ensino à pesquisa. O Programa, 

portanto, volta-se para incentivar e apoiar o aprofundamento de pesquisas em Educação, 

investindo na construção da autonomia profissional, que é uma das características dos estudos 

pós-graduados, com foco na formação de pesquisadores, como já foi mencionado. 

Nesta perspectiva, reitera-se que o Doutorado em Educação proporciona formação 

científica e cultural ampla e aprofundada, desenvolvendo a capacidade de pesquisa e o poder 

criador na área de Educação, cumprindo, desta forma, o principal papel dos estudos doutorais.  

O Curso de Doutorado apresenta as seguintes linhas básicas de pesquisa: Formação de 

Professores e Práticas Educativas, como forma de inserir as temáticas de estudos dos 

professores fortalecendo a identidade do grupo docente e integrando as áreas de estudo 

existentes. 

Em 2010, como parte das atividades do Centro de Ciências da Educação, teve início o 

DINTER em Comunicação, com a participação de 10 docentes da UFPI, assim como está 

sendo estruturada a Proposta de Mestrado em Comunicação Social. 

Há no Piauí três instituições públicas de educação superior, a saber: a Universidade 

Federal do Piauí (UFPI), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

(IFPI) e a Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Todas sediadas na Capital com seus 

campi avançados no interior do Estado. A UFPI ofereceu, em 2008, um total de 62 (sessenta e 



 

dois) cursos de graduação presenciais, sendo 33 (trinta e três) na Capital e 29 (vinte e nove) 

no interior do Estado. Do total de cursos presenciais oferecidos em Teresina, 13 (treze) eram 

cursos de licenciatura de professores das disciplinas específicas do currículo da educação 

básica. Atualmente a UFPI conta com 67 (sessenta e sete) Cursos de Graduação presenciais 

sendo 38 (trinta e oito) no Campus de Teresina, 05 (cinco) no Campus de Bom Jesus, 04 

(quatro) no Campus de Floriano, 09 (nove) no Campus de Picos e 11 (onze) no Campus de 

Parnaíba, nas diferentes áreas do conhecimento e modalidades. 

Dentre os campi interioranos, retrataremos doravante o Campus Senador Helvídio 

Nunes de Barros (CSHNB), por se tratar do local de coleta dos dados da presente investigação 

a partir da descrição da cidade de Picos onde está sediado.  

Picos, é um município brasileiro do estado do Piauí, cuja sede é conhecida como 

Cidade Modelo e Capital do Mel e, internacionalmente, como a capital do alho, produção esta 

que atingiu 700 (setecentas) toneladas/ano na década de 1990.  A apicultura é outro ponto alto 

da economia picoense, produção que começou a se desenvolver em 1975, com a chegada a 

Picos de um apicultor paulista que lá exerceu essa atividade a partir de 1951. Atualmente 

existem várias empresas que exploram esse ramo, como Mel Wenzel Indústria e Comércio 

Ltda., Apiagro, BOMMEL, Cooperativa Apícola de Picos, CAMPIL, COAPI e CASA APIS. 

O mel piauiense é considerado o melhor do Brasil por tratar-se de um mel orgânico. Em 1986, 

ganhou a medalha de melhor mel do mundo, no Congresso de Apimondia, realizado no Japão. 

No mês de julho de 2002, em Campo Grande (MS), foi realizado o Congresso Brasileiro de 

Apicultura, onde o mel produzido na região de Picos, o chamado mel de marmeleiro, foi 

certificado, por meio de concurso, como o melhor mel do Brasil.  

O algodão foi outro produto que propiciou grande desenvolvimento à cidade, 

apresentando-se como a cultura mais importante na década de 1970, com sua produção 

atingindo 3.251 (três mil, duzentos e cinqüenta e uma) toneladas/ano, o que levou à 

implantação das Indústrias Coelho S/A, para a produção de fios e tecidos, exportando para a 

Europa, Estados Unidos, Ásia e Norte da África.  

A produção de caju, outro produto de destaque no município, passou a ter importância 

econômica a partir da mesma década, quando se iniciou o programa de incentivos fiscais da 

SUDENE, oferecendo os meios financeiros necessários à ampliação da área plantada. 

Paralelamente, iniciou-se a implantação do parque industrial de processamento da castanha de 

caju na região Nordeste. No agronegócio do caju desenvolvem-se diversas atividades 

econômicas. Estas começam com a produção agrícola, passam pelo processamento do 

pedúnculo e da castanha, pelos segmentos de embalagens, transportes, armazenamento, 



 

atingindo os mercados interno e externo. Portanto, os diversos elos da cadeia produtiva do 

caju agregam valor ao produto e são responsáveis pela absorção de grande contingente de 

mão-de-obra. Por ser um produto de exportação – além de ter elevado valor nutritivo, 

agradando os mais diversos paladares das populações dos países desenvolvidos –, a amêndoa 

da castanha de caju poderá ter sua oferta bastante aumentada, pois a demanda está longe de 

ser atendida. 

Todos os elementos aqui apresentados caracterizam Picos como um polo produtivo e 

comercial da região. Atualmente a grande atração comercial da cidade é o CajuFestMel, um 

evento que vem destacando o potencial produtivo da apicultura e da cajucultura de Picos, 

incrementando a produção e a comercialização, atraindo investidores nacionais e 

internacionais para aquela região, uma vez que o município conta com a maior produção de 

mel do estado e a segunda maior produção de caju do país.  

Outro fator decisivo para a definição da cidade como polo agregador da região foi o 

estabelecimento do 3º Batalhão de Engenharia e Construção (3º BEC), que foi transferido de 

sua antiga sede, em Natal-RN, para Picos, em outubro de 1970, com a finalidade de apoiar a 

construção da rodovia “Transamazônica”. Segundo documento oficial do IPEAN: “A 

transamazônica, tem início nas cidades nordestinas de Recife e João Pessoa, respectivamente 

com as rodovias BR-230 e BR-232, que se unem na cidade de Picos–PI. Desta cidade 

acompanha o traçado único da BR-230 até alcançar a Belém-Brasília (...)”. (IPEAN, 1972). A 

construção da rodovia Transamazônica, pelo 3º BEC, tendo em Picos o maior entroncamento 

rodoviário do Nordeste e o ponto de partida dessa estrada, foi outro fator propulsor do 

desenvolvimento da cidade.  

Situada na região centro-sul do Estado, Picos é a cidade mais desenvolvida 

economicamente dessa região. Essa característica, aliada à sua localização geográfica, lhe 

confere a condição de polo comercial efervescente no Piauí. A origem do município de Picos, 

assim como da maioria das cidades piauienses, deve-se à pecuária (criação de gado). O nome 

de Picos originou-se da sua geografia, pois situa-se em uma região rodeada por montes 

picosos, formando um vale, por onde serpenteia o Rio Guaribas. Esta localização fez com que 

a sua população vivenciasse, ao longo de sua história, muitas situações catastróficas, tais 

como grandes enchentes e transbordamento do rio, que corta a cidade. Essa região, por muitos 

anos, atraiu diversos negociantes, vindos principalmente da Bahia e Pernambuco para 

negociarem animais (gado, cavalo e jumentos) além de outros produtos.  

O município de Picos está a 206 metros acima do nível do mar e apresenta em seu 

relevo inúmeros picos argilosos, serras rochosas que se erguem nas proximidades ribeirinhas. 



 

Essas formações dão a impressão de que a cidade está localizada numa enorme cratera, nas 

quais estão situados os baixões agrícolas piauienses. A vegetação do município é formada por 

um ecótono dos biomas, cerrado e caatinga, caracterizando-a como uma zona peculiar, com a 

presença de outras manchas de vegetação, como a mata de cocais (predominando a carnaúba). 

A área territorial do município de Picos é da ordem de 534,713 Km2, sua população é de 

73.414 habitantes e sua densidade demográfica é de 137,30 hab/ Km2. (IBGE, 2010). 

Estes elementos geográficos e históricos decerto desempenham um papel determinante 

na educação local, pois Picos detém um grande número de escolas nas redes públicas e 

privada. A rede municipal dispõe 78 (setenta e oito) escolas, a rede estadual 17 (dezessete) 

escolas; a rede particular conta com 15 (quinze) escolas, e 5 (cinco) campi de Ensino 

Superior. Assim, é assistida em todos os níveis de Ensino (Infantil, Fundamental, Médio e 

Superior). Este último dispõe das seguintes instituições: Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI); Universidade Federal do Piauí (UFPI); Instituto de Ensino Superior R Sá (IESRSA); 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF-PI/CEFET); Instituto Superior de 

Educação Antonino Freire (ISEAF); Faculdade de Teologia Evangélica (FATEV) e 

Universidade do Vale do Acaraú. (PICOS, WIKEPEDIA, abrl. 2011).  

Sobre o campus da Universidade Federal do Piauí, sabe-se que “(...) iniciou suas 

atividades pedagógicas, no ano de 1982, com os seguintes cursos de Licenciatura Curta: 

Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar e Administração Escolar; Letras, Estudos 

Sociais e Ciências (...)”. (SOUSA, A. T., 2003, p. 38). O primeiro diretor foi o Professor Dr. 

José Nunes de Barros. 

Segundo a autora acima citada, em 1984, a primeira turma de concludentes passou a 

reivindicar a plenificação dos cursos existentes, bem como providências no sentido de que 

fossem oferecidos cursos permanentes em Picos, voltados para as necessidades da região. No 

mesmo ano, em vista das reivindicações, o Reitor autorizou a plenificação de Pedagogia. Em 

virtude da luta contínua por cursos regulares, a Reitoria determinou que fosse realizado 

diagnóstico com finalidade de detectar a realidade sócio-econômica, educacional e cultural da 

microrregião de Picos. Pelo diagnóstico, realizado pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação 

(PREG) por solicitação do Reitor em exercício, Dr. Lineu da Costa Araújo, existia carência 

nas áreas de Saúde, Ciências Agrárias e Educação. No ano de 1985, a Pró-Reitoria emitiu 

parecer favorável para que fossem criados em Picos, em caráter definitivo, os Cursos de 

Licenciatura Plena em Pedagogia e Letras.  

Nesse período foi realizado o primeiro vestibular com vinte vagas para cada curso. 

Apesar do interesse na comunidade educacional e de corresponder a uma necessidade 



 

fundamental no campo da educação, os dois vestibulares realizados nos anos seguintes 

tiveram baixo índice de aprovação. 

 “Dois anos depois, em 1987, o Conselho Universitário da UFPI, presidido pelo Reitor 

Nathan Portela Nunes, através da Resolução nº 002/87, extingue as atividades acadêmicas em 

nível de 3º grau na cidade de Picos”. (SOUSA, A. T., 2003, p. 39). Os motivos constam 

expressos no corpo da Resolução, senão vejamos: 

 
(...) 
- por uma reduzida demanda ao Concurso Vestibular, por parte da comunidade 

picoense e circunvizinhança, demonstrando falta de interesse pelos cursos ali 
ministrados; 

- pelo baixo índice de aprovação dos Concursos Vestibulares nos anos de 1985, 
1986 e 1987, conforme dados fornecidos pela COPEVE; 

- pelo baixo padrão de produtividade e racionalidade dos referidos cursos; 
- por insuficiência do quadro docente, atualmente lotado em Picos, para 

operacionalização curricular dos cursos ali implantados; 
- por existência de impedimento legal, de âmbito federal, para a contratação de 

professores; 
- pela dificuldade de remanejar professores do Campus de Teresina para a cidade de 

Picos, a fim de ali lecionarem disciplinas para as quais não existam professores 
habilitados a ministrá-las; 

- por inexistência de documento legal de criação do Campus de Picos (grifo 
nosso); 

- pelas conclusões do Relatório Técnico-Avaliativo apresentado pela Comissão 
criada pelo Ato da Reitoria nº 1097, de 25/07/86, para estudar a situação das 
atividades acadêmicas de 3º grau nas cidades de Picos e Floriano; 

- pela decisão unânime do Conselho Universitário para extinção das atividades antes 
citadas em Picos e Floriano;  

(...) (RESOLUÇÃO, 002/87). 
 

A comunidade universitária e a sociedade civil reagiram ao fechamento do Campus, 

desencadeando movimentos de pressão para que o Reitor revisse sua decisão. Esse 

movimento constante mobilizou organizações e realizou as seguintes atividades:  

- um grande ato público com todos os deputados da região de Picos, representantes 
de organizações populares, maçonaria, igreja católica, artistas da terra, políticos, 
povo em geral, alunos, servidores e professores do campus; 
- passeatas e atos públicos em vários locais da cidade de Picos; 
- abaixo-assinados para o Reitor, Ministro da Educação, Presidente da República; 
- telegramas do povo e de autoridades para o Reitor e autoridades estaduais e 
federais; 
- debate da Câmara Municipal com o Professor Deocleciano Guedes, presidente da 
ADUFPI, e com membros do Conselho Curador da Universidade professor Padre 
Raimundo José Ayresmorais Soares. Esse debate foi organizado pelo presidente da 
Câmara da época, o vereador Ozildo Batista de Barros; 
- audiência com o Reitor em Teresina, com a participação do Prefeito, deputados, 
políticos, membros de organizações populares, representantes dos alunos, 
professores e servidores. (SOUSA, A. T., 2003, p.39). 
    

Nessa audiência, por sugestão do Reitor, foi escolhida uma comissão que deveria 

elaborar um documento que justificasse, com dados concretos e fiéis da realidade de Picos, a 

permanência do Campus da UFPI nessa cidade. Contudo, tal estudo não foi suficiente para 



 

que o Campus fosse reaberto. Assim, “(...) os alunos impetraram Mandato de Segurança, a 

fim de que fosse garantido o direito de freqüentarem as aulas. As atividades de ensino 

ficaram, então, se desenvolvendo sub judice, em cumprimento ao que determinava a Sentença 

Judicial nº 069/87 de 02/09/87, do Juiz Federal da 2ª vara (...)”. (SOUSA, A. T., 2003, p. 40). 

Com essa situação, a Prefeitura Municipal cedeu um pequeno prédio para que as atividades 

fossem desenvolvidas até que se estabelecesse uma decisão definitiva. 

Enquanto isso, as eleições para Reitor se aproximavam (1988) e os candidatos ao 

cargo prometiam a reativação e revitalização do Campus de Picos. Com a nova administração 

da UFPI, o Bispo Dom Augusto Alves da Rocha convida os representantes das escolas do 

município, representantes das associações de moradores, autoridades e organizações 

populares para debaterem a questão do Campus. Na pauta da reunião foram propostas 

novamente a reabertura do Campus e a criação de cursos na área agrícola e contábil. 

Finalmente, em 16 de outubro de 1991, através da Resolução nº 009/91, do Conselho 

Universitário da UFPI, é autorizada a reabertura de cursos na cidade de Picos. O Professor 

Charles Camilo da Silveira, Vice-Reitor no exercício da Reitoria, “(...) tendo em vista a 

decisão do Conselho em reunião de 06/06/91 e, considerando o Processo CONSUN nº 060/91, 

resolve autorizar a reabertura dos cursos de Licenciatura Plena em Pedagogia-Habilitação 

Magistério e Licenciatura Plena em Letras, mantidos pela UFPI na cidade de Picos (...)”. 

(RESOLUÇÃO, Nº 009/91). 

Ressalta Sousa, A. T. (2003) que, para a construção da sede própria do Campus, foram 

alocadas verbas extras do Ministério da Educação. Tal fato ocorreu impulsionado pela luta 

incessante da comunidade e da mobilização que ininterruptamente enviou abaixo-assinados, 

telex, telegramas, além de contatos pessoais com as devidas autoridades, representantes da 

sociedade civil, inclusive com o Ministro da Educação, o Senador Hugo Napoleão do Rego 

Neto. 

A partir de então o Campus Universitário do Junco, campus da UFPI localizado na 

cidade de Picos, volta a funcionar regularmente sem mais interrupções, oferecendo os Cursos 

de Licenciatura Plena em Letras e Pedagogia. A denominação ora citada consta na Resolução 

nº 032/05 de 10/10/05, que cria Unidades de Coordenação e Ensino e altera o Estatuto da 

UFPI. Dias depois o Campus passa a receber nova denominação – Campus Universitário 

“Senador Helvídio Nunes de Barros”, conforme Resolução nº 040/05 de 17/10/05. Tal fato 

ocorreu à revelia da comunidade acadêmica e local, o que pode ser comprovado no cabeçalho 

da própria Resolução que não fora proveniente do Conselho Universitário da UFPI e sim de 

um Conselho Universitário, provavelmente o do Campus que ainda não tinha autonomia para 



 

tal deliberação, uma vez que não estava constituído legalmente.  Assim, muitos no seu 

cotidiano continuam, carinhosamente, a se referir à unidade de ensino como Campus do Junco 

ou então Campus de Picos.  

Com o projeto do Governo Federal de expansão das Universidades Federais, mais sete 

cursos foram criados, em 2006, no Campus de Picos, foram eles: as Licenciaturas em 

Matemática, História e Ciências Biológicas; os Bacharelados em Administração, 

Enfermagem, Nutrição e Sistemas de Informação, o que proporciona uma entrada anual de 

cerca de 700 novos acadêmicos. Muitos cursos já oferecem grupos de pesquisa e extensão 

onde docentes e discentes tem propiciado a produção de cursos e eventos (seminários e 

encontros) consolidando assim a formação intelectual e cultural da comunidade acadêmica e 

da sociedade em geral. 

Em 2007, nova Resolução nº 006/07 de 25/05/07 é publicada pelo Conselho 

Universitário, desta vez adapta o Estatuto da UFPI à legislação em vigor e dá outras 

providências. Nesse sentido, em seu Art. 5º se refere novamente à criação de campi em outras 

cidades do território piauiense, dentre eles cita o “Campus ‘Senador Helvídio Nunes de 

Barros’, em Picos-PI; (NR)”. (grifo do autor). 

É desta confluência de fatores que emerge nosso objeto de estudo, considerando nossa 

trajetória profissional e os desafios que nós fizemos, na interlocução com as especificidades 

do campus de Picos e com a pesquisa em curso no CIERS-Ed sobre representações sociais do 

trabalho docente entre licenciandos das 26 (vinte e seis) instituições associadas, nos quatro 

países envolvidos. Decidimos, então, pesquisar as representações sociais dos alunos dos 

Cursos de Pedagogia, Letras e Biologia da UFPI, Campus de Picos, pela relevância social que 

tal conhecimento poderia ter para responder nossos questionamentos, na perspectiva de 

subsidiar a formação inicial e continuada de docentes, visto presumir-se serem os sujeitos os 

prováveis docentes do município de Picos, num futuro próximo.  

A pesquisa ora proposta tem originalidade inerente, visto que não há, no campus 

referido, estudos anteriores com este mesmo referencial teórico epistemológico. Este trabalho 

trouxe voz a esse grupo de alunos, recuperando o cotidiano social e cultural de sua formação, 

bem como das cidades em que vivem. Analisar suas elaborações mentais certamente 

enriquecerá a produção acadêmica no que se refere às representações sociais relacionadas 

com a docência. 

 

 

 



 

1.2. A representação social como categoria de análise 

 

O problema que ora trazemos para estudo aproxima-se dos abordados no fazer 

cotidiano de pesquisadores que nos antecederam no espaço oferecido pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFRN. Eles vêm adotando a representação social como categoria 

de análise, ou seja, como construto – conceito em construção.  

As leituras que fizemos e o corte espistemológico realizado nos induziram também a 

escolher a Teoria das Representações Sociais como a mais pertinente e adequada para 

fundamentar a pesquisa, visto tratar-se de um objeto de estudo do campo simbólico. 

Delimitado o tema – o estudo das representações sociais de docência - e eleito o objeto 

de estudo, fomos em busca do problema de investigação. Assim, partindo do reconhecimento 

de que o professor é um ator social que, em sua trajetória de formação e atuação docente, 

partilha permanentemente experiências e saberes, dada a sua condição de mediador do 

processo pedagógico e de sua historicidade como um ser inacabado e em contínuo processo 

de formação, esta tese teve como foco de investigação científica as representações sociais de 

docência para os alunos do primeiro período letivo dos Cursos de Pedagogia, Letras e 

Biologia da UFPI, na cidade de Picos – PI. 

A partir desta problemática surgiram questões que nortearam esta pesquisa e ajudaram 

a elucidar o problema principal: Quais os elementos constituintes da representação social de 

docência para os sujeitos pesquisados? Como esses elementos se organizaram? Como atuaram 

os processos de negociação de significados?  

Foi nessa linha de pensamento que se impôs a demanda do objeto de estudo no que 

tange às possíveis articulações entre a estrutura da RS buscada e as condições sociais de sua 

estruturação. Dessa maneira, consideramos que a realização dessa investigação ampliou as 

discussões sobre as representações sociais de docência, bem como a explicitação destas, 

justificando assim a realização desta pesquisa. 

Os sujeitos estavam em espaços-tempos de apropriação de novas concepções do meio 

científico e do pensamento erudito quando essas concepções chegavam ao universo 

consensual e, através dos divulgadores (imprensa, professores e outros), soavam com 

estranheza. Pensamento este também defendido por Aguiar e Carvalho (2003). Desse modo, 

com o intuito de interpretar a realidade, de tornar algo não-familiar em algo familiar, os 

sujeitos trocavam idéias, criavam teorias, crenças e ideologias decorrentes das transformações 

de conceitos originais de um universo reificado tornando-os familiares e circulantes em seus 

discursos cotidianos. 



 

O desvelar da Representação Social de Docência pura e simplesmente conceitual não 

nos bastou para caminhar na pesquisa. Os aspectos sociogenéticos que engendraram a 

representação falaram alto na nossa curiosidade científica. Era latente o desejo de descobrir os 

seus pressupostos, principalmente os que se atrelavam à cultura local, ambiente familiar e 

formação escolar. Conhecer a história da cidade, da Instituição onde ocorreu a pesquisa e 

aspectos da vida dos sujeitos pesquisados tornou-se importante na medida em que nos 

forneceram dados reveladores. 

Que elementos estruturaram a representação social e como eles se organizaram? 

Estaria ela atrelada ao estilo de vida dos habitantes de Picos? A convivência familiar e/ou 

social contribuiu para a elaboração da representação? Estaria ainda esta imbricada nos 

processos da formação escolar dos participantes? Seriam, portanto, as condições 

sociogenéticas o fator determinante para a estruturação da representação elaborada? Foram 

indagações que ao longo do processo nos ofereceram diretrizes para análise e inferência, sob 

nosso olhar, dos achados que ratificaram a tese proposta. 

Com esses pressupostos, escolhemos, para suporte ao estudo, a Teoria originalmente 

proposta por Moscovici (2003), para quem há na sociedade dois universos: o reificado – que é 

aquele em que se desenvolve o pensamento científico, lógico e metodologicamente rigoroso; 

e o universo consensual – no qual circula o conhecimento construído coletivamente para o uso 

cotidiano. É exatamente neste que se produzem as RS, as teorias do senso comum. 

Neste sentido a abordagem de representações sociais pode fornecer subsídio para uma 

mudança social ao nível individual ou coletivo. Para qualquer domínio de intervenção, a 

melhor contribuição, mas também a mais complexa. A melhor, porque os modos de ver dos 

sujeitos (pensar, conhecer, sentir e interpretar seu estilo de vida e seu estar no mundo) têm 

um papel indiscutível na orientação e na reorientação das práticas. Segundo Jodelet (2009), a 

mais complexa, pois as representações sociais são fenômenos diversificados que incitam um 

jogo de numerosas dimensões que devem ser integradas em uma mesma apreensão e sobre as 

quais é necessário intervir conjuntamente. 

A partir desta concepção, esta investigação remete ao entendimento contemporizado 

dos sujeitos de modo aprofundado sob o aporte teórico/metodológico das representações 

sociais, por entender ser esta área de conhecimento a mais apropriada à compreensão de 

docência. Essa valorização representa um avanço e permite um corte epistemológico que 

contribui para o enriquecimento e aprofundamento nos paradigmas das ciências psicossociais, 

pois as RS são fenômenos complexos sempre ativados e em ação na vida social, envolvendo 

elementos (informativos, cognitivos, ideológicos, crenças, valores, atitudes, imagens) que são 



 

organizados sob a aparência de um saber que diz algo sobre o estado da realidade. Essa 

totalidade significante vem comprovar mais uma vez a necessidade de se optar pela RS como 

eixo norteador da investigação por dar conta de descrever, analisar e explicar o objeto de 

estudo dessa pesquisa nas suas diversas dimensões, formas e funcionamento. 

 

1.3. Sobre a Teoria das Representações Sociais  
 

Com base no problema levantado, o foco da revisão a seguir é pontuar os aspectos 

teóricos selecionados, dentre as inúmeras possibilidades hoje existentes, considerando o 

avançado estágio da teoria das representações sociais, no ano do seu cinqüentenário. Adotar 

esta teoria, atualmente, requer uma opção prévia do pesquisador, o que ora se faz. 

Justificamos nossa opção pelas formulações originais de Moscovici, em duas obras 

que oferecem as conceituações basilares da teoria (1978 e 2009), pois estas são o ponto de 

partida para o mapeamento de aspectos fundamentais, tais como a conceituação, os elementos 

constituintes das representações sociais, os mecanismos cognitivos de sua elaboração mental e 

suas funções. Alguns outros autores são incorporados para aprofundar nossa leitura 

moscoviciana, como Nóbrega (2001) e Jodelet (2009), de quem trazemos recente contribuição 

à retomada da subjetividade, tendo em vista a pertinência deste tema à interpretação da 

empiria desta pesquisa. 

As duas outras opções, a abordagem estrutural de Abric e a sociogênese segundo 

Wagner e Carvalho, atendem ao objetivo desta pesquisadora, de investigar tanto a estrutura 

representacional do objeto de estudo como também as tramas sociais de construção dos 

significados circulantes, que dão sustentação à referida estrutura. Deste modo, nesta pesquisa 

analisamos a representação social de docência para os sujeitos investigados com a finalidade 

de identificar seus elementos constituintes, compreender sua organização e também detectar 

dimensões sociais significativas subjacentes à representação, na articulação com as 

subjetividades. 

As reflexões iniciais de Moscovici (1978) focam as representações sociais em sua 

função redimensionadora do estatuto epistemológico do senso comum, pela tentativa de 

superação da lógica dicotômica, como ferramenta de pesquisa para acesso a objetos do 

universo simbólico. A teoria, tal como foi criada pelo autor nos anos 50 do século XX, na 

França, postulava que as RS são elementos simbólicos que os homens expressam mediante o 

uso de palavras e gestos. No caso de uso de palavras, utilizando-se da linguagem oral ou 

escrita, os homens explicitam o que pensam, como percebem esta ou aquela situação, que 



 

opinião formulam acerca de determinado fato ou objeto, que expectativas desenvolvem a 

respeito disto ou daquilo, e assim por diante.  

Contudo, antes de adentrar ao estudo da teoria, convém esclarecer o significado do 

termo representação. Este é usado para descrever fenômenos artísticos, culturais, psíquicos, 

sociais e históricos. A semântica da palavra aparece também em textos poéticos, filosóficos, 

nas teorias de autores clássicos, em especial naqueles que se debruçam sobre a Psicologia, a 

Linguagem e as Ciências Sociais. Enquanto elemento de opções teórico-metodológicas 

muitos estudos o utilizam no desenvolvimento de pesquisas científicas de fenômenos 

histórico-sociais. Para os autores que escrevem a partir da perspectiva do Positivismo, do 

Materialismo-dialético e da Nova História Cultural o termo representação está associado ao 

uso da memória, esta se inscreve no conjunto de processos cognitivos e simbólicos, 

selecionando, correlacionando, sintetizando imagens referidas a acontecimentos, sentimentos 

e sensações já ocorridas. Assim, a atividade de conhecimentos cujos objetos são os fatos do 

tempo passado se realiza sobre a representação do passado que significa a “evocação presente 

de algo ausente”. (OLIVEIRA e CASIMIRO, 2010, p. 54). Os autores continuam seu 

pensamento, afirmando que para Kant a representação significa a síntese da diversidade do 

que se apresenta, logo o conhecimento é síntese de representações. 

Contudo, segundo Oliveira e Casimiro (2010), foi com Émile Durkheim, ao explicar 

os fenômenos tendo por base o fator social, que o termo adquiriu o sentido de representações 

coletivas, ou seja, representações mentais ou simbólicas, ou ainda imagens da realidade 

empírica e suas manifestações concretas que são as representações coletivas, forma de 

representar o mundo, ou mesmo uma forma de concepção do mundo. Para Nóbrega (2001, p. 

57), as representações coletivas “são fenômenos capazes de assegurar os laços entre os 

membros de uma sociedade e de os manter através das gerações”. Neste sentido as 

representações coletivas têm suas leis próprias e pertencem a uma natureza diferente do 

pensamento individual, elas “explicam a maneira pela qual o grupo se pensa nas suas relações 

com os objetos que o afetam” (NÓBREGA, 2001, p. 57). As representações são coletivas à 

medida que exercem uma coerção sobre cada indivíduo e conduzem os homens a pensar e 

agir de uma maneira homogênea. 

Em resumo, a representação (imagem) consiste em modelar o que é dado do exterior 

na medida em que os indivíduos e os grupos se relacionam. Nesse momento a linguagem se 

aproveita para circunscrever e arrastar o objeto representado para um fluxo de associações e 

impregná-lo de metáforas e projetá-lo em seu verdadeiro espaço que é simbólico. Assim, a 

representação fala, mostra, comunica e exprime, ou seja, “é uma modalidade de conhecimento 



 

particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre 

indivíduos”. (MOSCOVICI, 1978, p. 26). 

Feitas estas observações sobre a polissemia do termo representação passemos a 

conceituar as Representações Sociais na perspectiva moscoviciana: elas ocupam uma posição 

mista na encruzilhada de uma série de conceitos sociológicos e de uma série de conceitos 

psicológicos, e o próprio Moscovici resiste em apresentar um conceito, por acreditar que tal 

tarefa pode resultar na redução do seu alcance. 

Segundo Casimiro e Oliveira (2010), foi retomando o conceito de representações 

coletivas, proposto por Durkheim, que o psicólogo social Serge Moscovici desenvolveu um 

aprimorado estudo sobre pensamento primitivo, senso comum e ciência, defendendo a ideia 

de que práticas mentais e sociais são formas de representação, nunca a realidade em si, mas a 

representação dela, e que a dinâmica entre o indivíduo e a coletividade ocorre em função das 

representações.  

Com esse estudo Moscovici inaugurou uma nova postura epistemológica, ao defender 

que a absorção da ciência pelo senso comum não é, como geralmente se defendia, uma 

vulgarização do saber científico, mas, ao contrário, trata-se de um tipo de conhecimento 

adaptado a outras necessidades, obedecendo a outros critérios e contextos específicos. A esse 

respeito o autor afirma que “a passagem do nível da ciência ao das representações sociais 

implica uma descontinuidade, um salto de um universo de pensamento e de ação a um outro, e 

não uma continuidade, uma variação do mais ao menos”. (MOSCOVICI, 1978, p. 26). 

Essa compreensão dicotômica de um social estático que não permite as instabilidades 

das mudanças individuais vai propiciar pesquisas e elaborações epistemológicas do conceito 

de representação. A partir desse momento (anos 1950) entra em cena a psicossociologia e, a 

partir dos seus enunciados, Moscovici elabora uma teoria que vai captar a representação de 

um objeto não mais na sociologia, mas na interseção indivisível do individual e do social. 

Essa nova visão vai provocar uma ruptura com os modelos funcionalistas e positivistas de 

pensar o homem e os acontecimentos sociais, o que leva, conseqüentemente, a uma resistência 

entre os paradigmas dos saberes dominantes da época pela ameaça que os novos saberes 

implicam no pensamento científico. Nesse sentido, são verdadeiras as teorias do senso comum 

que se elaboram coletivamente nas interações sociais sujeito-sujeito, sujeito-instituição, num 

determinado tempo e espaço ou numa determinada cultura, na tentativa de tornar o estranho 

em familiar e dar conta do real, pois nesse processo de interação social o sujeito vai 

elaborando conhecimento, se socializando e reconstruindo valores e ideias que circulam na 

sociedade. Partindo desse pressuposto coadunamos nosso pensamento com Moscovici (2009, 



 

p. 54), quando este demonstra que “a finalidade de todas as representações é tornar familiar 

algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade”. 

Nesse clima de mudança Moscovici introduz a teoria das representações sociais 

tomando como objeto de pesquisa a apropriação da psicanálise pela sociedade francesa dos 

anos 50. O pesquisador transforma e difunde um saber científico inédito numa forma de 

conhecimento socialmente elaborado e partilhado, ou seja, num saber prático do senso 

comum. Essa concepção conduz Moscovici a substituir a noção de representações coletivas 

pelo conceito de representações sociais, definindo-o como: 

Um sistema de valores, idéias e práticas, com dupla função: primeiro estabelecer uma 
ordem que possibilitará às 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 ambigüidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história 
individual e social. (MOSCOVICI, 2009, p. 21). 
 

Segundo Nóbrega (2001, p. 61), 

A razão dessa mudança terminológica se justifica, de um lado, pela diversidade da 
origem tanto dos indivíduos quanto dos grupos, por outro lado, pelo reconhecimento 
da importância da comunicação enquanto fenômeno que possibilita convergir os 
indivíduos (apesar de, e por causa da divisão social do trabalho) numa rede de 
interações em que qualquer coisa individual pode tornar-se social, ou vice-versa. 
 

É justamente o processo das comunicações que torna possível às representações um 

fenômeno capaz de explicar o modo pelo qual o novo é engendrado nas interações sociais e 

como estas são produtoras de representações sociais. 

Com a teoria das representações sociais Moscovici descobre a estruturação e a 

natureza do conhecimento popular e restitui o status da produção do conhecimento das 

massas. Define ainda os parâmetros de uma análise científica do que se chama senso comum 

atribuindo uma lógica não mais caótica e fragmentária, mas de organização psicológica 

autônoma.  

Para o criador da teoria, as representações se apresentam estática e dinamicamente, 

senão vejamos, 

(...) estaticamente, as representações sociais se mostram semelhantes a teorias que 
ordenam ao redor de um tema (as doenças mentais são contagiosas, as pessoas são o 
que elas comem, etc.) uma série de proposições que possibilita que coisas ou 
pessoas sejam classificadas, que caracteres sejam descritos, seus sentimentos e ações 
sejam explicados e assim por diante. [grifo do autor]. 
(...) 
(...) do ponto de vista dinâmico, as representações sociais se apresentam como uma 
‘rede’ de idéias, metáforas e imagens, mais ou menos interligadas livremente e, por 
isso, mais móveis e fluidas que teorias. (MOSCOVICI, 2009, p. 209-210). 
 



 

As representações sociais devem ser vistas, também, como “uma maneira específica 

de compreender e comunicar o que nós já sabemos”, tendo como objetivo “abstrair sentido do 

mundo e introduzir nele ordem e percepções, que reproduzam o mundo de uma forma 

significativa”. Nesse sentido apresentam duas faces interdependentes: a face icônica e a face 

simbólica. (MOSCOVICI, 2009, p. 46). 

Sabendo que o conceito possui uma tradição aristotélica, kantiana e durkheiniana, 

concordamos com Moscovici ao afirmar que as representações sociais que nos interessam  

(...) são as de nossa sociedade atual, de nosso solo político, científico, humano, que 
nem sempre têm tempo suficiente para se sedimentar completamente para se 
tornarem tradições imutáveis. E sua importância continua a crescer em proporção 
direta com a heterogeneidade e a flutuação dos sistemas unificadores – as ciências, 
religiões e ideologias oficiais – e com as mudanças que elas devem sofrer para 
penetrar a vida cotidiana e se tornar parte da realidade comum. (MOSCOVICI, 
2009, p. 48). 
 

 Quando se fala em representações sociais, acredita-se que elas são elaborações mentais 

construídas socialmente, a partir da dinâmica que se estabelece entre a atividade psíquica do 

sujeito e o objeto do conhecimento. Relação que se dá na prática social e histórica da 

humanidade e que se generaliza pela linguagem. 

Sobre tal assertiva, Moscovici (2009) diz que sujeito e objeto não são funcionalmente 

distintos, eles formam um conjunto indissociável. Isso quer dizer que um objeto não existe 

por si mesmo, mas apenas em relação a um sujeito (indivíduo ou grupo); é a relação sujeito-

objeto que determina o próprio objeto. Ao formar sua representação de um objeto, o sujeito, 

de certa forma, o constrói em seu sistema cognitivo, de modo a adequá-lo ao seu sistema de 

valor, o qual, por sua vez, depende de sua história e do contexto social e ideológico no qual 

está inserido. 

Vários conceitos aparecem muito imbricados às definições de representações sociais, 

por esse motivo vejamos alguns deles.  

O primeiro é a noção de opinião (atitude, preconceito), que, Segundo Moscovici 

(1978, p. 46), implica: 

- uma reação dos indivíduos a um objeto que é dado de fora, acabado, 
independentemente do ator social, de sua intenção ou de suas propensões; 
- um vínculo direto com o comportamento; o julgamento recai sobre o objeto ou o 
estímulo, e constitui, de algum modo, um anúncio, uma réplica interiorizada da ação 
a vir. 
 

O segundo é a noção de imagem que, para Moscovici (1978, p. 47), significa: 

Espécies de sensações mentais, de impressões que os objetos e as pessoas deixam 
em nosso cérebro. Ao mesmo tempo, elas mantêm vivos os traços do passado, 
ocupam os espaços de nossa memória para protegê-los contra a barafunda da 



 

mudança e reforçam o sentimento de continuidade do meio ambiente e das 
experiências individuais e coletivas.  

 
Assim, por opinião, entendemos um preceito socialmente valorizado ao qual um 

indivíduo adere, ou ainda uma tomada de posição sobre um determinado assunto da 

sociedade. E, por imagem, compreendemos o reflexo interno de uma realidade externa, ou 

seja, uma reprodução mental de um objeto, uma lembrança, uma recordação. 

Por não existir um corte entre o universo exterior e o universo do indivíduo, quando 

este emite uma opinião sobre um objeto, se supõe que ele já possui uma representação mental 

desse objeto, mas ainda não necessariamente já apresenta uma representação social do 

mesmo, uma vez que ele buscou em sua memória uma imagem compatível a este objeto e a 

externalizou através de uma fala ou de um gesto. 

Muito semelhante à noção de opinião é a de atitude, que é entendida como a maneira 

de agir em relação a uma pessoa, um objeto ou uma situação, é o modo de se manifestar um 

propósito, ou ainda, nas palavras de Moscovici (1978, p. 46), “é uma ‘preparação da ação’, 

em miniatura. (...) uma virtude preditiva, uma vez que segundo o que o indivíduo diz, pode-se 

deduzir o que ele vai fazer”. 

Assim, representar uma coisa, um objeto, um estado, uma sensação, não significa 

simplesmente desdobrá-la, repeti-la ou reproduzi-la; é reconstituí-la, retocá-la, modificar-lhe 

o texto. A comunicação que se estabelece entre conceito e percepção, um penetrando o outro, 

transformando a substância concreta comum, cria a impressão de realismo, de materialidade 

das abstrações e de abstração das materialidades. Parafraseando Moscovici (1978), as 

representações individuais ou sociais fazem com que o mundo seja o que pensamos que ele é 

ou deve ser.   

Quanto às funções, as representações sociais possuem duas: convencionalizar e 

prescrever os objetos, pessoas ou acontecimentos. Sobre a primeira função “elas 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”. Com 

relação à segunda função, “elas se impõem sobre nós com uma força irresistível. Essa força é 

a 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, 2009, p. 34 e 36). [grifo 

do autor]. 

De acordo com Moscovici (2009, p. 54), “a finalidade de todas as representações é 

tornar familiar algo não-familiar,...”. [grifo do autor]. A dinâmica das relações é uma 

dinâmica de familiarização. Por isso, durante esse processo fazemos uso da memória e “esta 



 

prevalece sobre a dedução, o passado sobre o presente, a resposta sobre o estímulo e as 

imagens sobre a realidade” (2009, p. 55). O não-familiar atrai e intriga as pessoas ao mesmo 

tempo em que as alarma e as obriga a explicitar os pressupostos necessários ao consenso. O 

medo do estranho está profundamente enraizado nos seres humanos, e a mudança, o novo é 

uma ameaça insuportável, assim tendemos a rejeitar o que ameaça a ordem estabelecida. 

Com base em Moscovici (2009), afirmamos que devido ao fato de a tensão entre o 

familiar e o não-familiar estar sempre estabelecida em nosso universo consensual e em favor 

do primeiro, antes de ver e ouvir uma pessoa nós a julgamos, a classificamos e criamos uma 

imagem dela. Desse modo, todo nosso esforço para obter informação somente servirá para 

confirmar essa imagem. As representações que nós fabricamos são sempre o resultado de um 

esforço constante de tornar comum e real algo que é incomum (não familiar). 

Não é fácil transformar o não-familiar (palavras, coisas, seres, idéias,...) em familiar, 

próximo e comum. Para ocorrer esta passagem, dois processos se tornam necessários: a 

ancoragem e a objetivação.  

O conceito de ancoragem é expresso por Moscovici (2009, p. 61) como “um processo 

que transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de 

categorias e o compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser 

apropriada”. Já o conceito de objetivação é apresntado  como “o processo que transforma algo 

abstrato em algo quase concreto, transfere o que está na mente em algo que exista no mundo 

físico”. (MOSCOVICI, 2009, p. 71). 

Nesse sentido, entendemos que Ancorar é dar nome a alguma coisa, é classificar. Ao 

ancorarmos estamos tornando idéias estranhas em imagens comuns, familiares. Através da 

classificação do que não estava classificado e de dar nome ao que antes não tinha nome, nós 

estamos imaginando e representando, pois a representação consiste neste processo de 

classificação e denotação, de alocação de categorias e nomes. A classificação significa 

“confinarmos a um conjunto de comportamentos e regras que estipulam o que é, ou não é, 

permitido, em relação a todos os indivíduos pertencentes a essa classe”. Já categorizar 

significa “escolher um dos paradigmas estocados em nossa memória e estabelecer uma 

relação positiva ou negativa com ele”. (MOSCOVICI, 2009, p. 63). Nomear algo significa 

tirá-lo do anonimato, incluí-lo em um contexto, localizá-lo, dar uma identidade em uma 

cultura. 

Ao mesmo tempo entendemos que Objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma 

idéia, é reproduzir um conceito em uma imagem. Nem todas as palavras podem ser ligadas a 

imagens, mas todas as imagens podem conter realidade e eficiência. Se existem imagens e se 



 

elas são essenciais para a comunicação e compreensão social, elas não existem sem realidade. 

Portanto, se tornam elementos da realidade e não do pensamento. A cultura nos leva a 

construir realidades a partir de idéias significantes, e cada cultura possui seus instrumentos 

próprios para transformar representações em realidade, porém não são únicos. Assim, 

objetivamos tudo que encontramos, personificamos sentimentos, classes sociais, etc. Desse 

modo, ao escrevermos, estamos personificando a cultura.  

Segundo Moscovici (2009, p. 77), 
 

Os nomes, pois, que inventamos e criamos para dar forma abstrata a substâncias ou 
fenômenos complexos, tornam-se a substância ou o fenômeno e é isso que nós 
nunca paramos de fazer. Toda verdade auto-evidente, toda taxonomia, toda 
referência dentro do mundo, representa um conjunto cristalizado de significâncias e 
tacitamente aceita nomes; seu silêncio é precisamente o que garante sua importante 
função representativa: expressar primeiro a imagem e depois o conceito, como 
realidade. [grifo do autor]. 
 

As representações tornam o não-familiar em familiar e, para tanto, utilizamos a 

memória. Estas não são inertes nem mortas, pelo contrário são dinâmicas e imortais. Nesse 

sentido os processos acima descritos – ancoragem e objetivação – são maneiras de lidar com a 

memória. A ancoragem mantém a memória em movimento, pois está sempre pondo ou 

tirando objetos, palavras, acontecimentos, pessoas e os classificando, categorizando e pondo 

nomes. A objetivação tira da memória conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no 

mundo exterior, tornando o não-conhecido em conhecido a partir do já conhecido. 

Segundo Nóbrega (2001, p. 69), “Toda representação é sempre ‘representação de 

alguma coisa ou de alguém’, processos em que se fundem o conceito e o objeto percebido no 

seu caráter imaginante”. Assim a representação é constituída na relação do sujeito com o 

objeto representado, não existindo, portanto, representação sem objeto. Segundo a autora, as 

representações sociais, enquanto fenômeno psicossocial, respondem a duas funções de 

contribuição: com os processos de formação de condutas e com os de orientação das 

comunicações sociais.  

Fundamentada no pensamento de Moscovici e Jodelet, Nóbrega (2001) também 

defende que a elaboração e funcionamento de uma representação são compreendidos através 

dos processos de objetivação e ancoragem. 

Segundo Nóbrega (2001, p. 78), a ancoragem é organizada sobre três condições 

estruturantes: a) Atribuição de sentido – reside em “imprimir a marca dos distintivos culturais 

na representação, pois ele dá conta de seu vínculo com os sistemas de valores de um grupo ou 

de uma sociedade”; b) Instrumentalização do saber – significa “conferir um valor funcional à 

estrutura imageante da representação, à medida que esta se torna uma teoria de referência que 



 

permite aos indivíduos compreenderem a realidade”; e c) Enraizamento no sistema do 

pensamento – consiste na “incorporação social da novidade atrelada à familiarização do 

estranho”. 

Por outro lado, a objetivação é classificada por Nóbrega (2001, p. 74-75) em três 

fases: a) Construção seletiva – a sociedade se apropria do corpus teórico-científico retirando 

os elementos a partir dos quais as informações são formadas em fatos do universo do senso 

comum em função de critérios culturais (determinado pelas desigualdades de pertença do 

grupo) e normativos (retenção da informação preservando a coerência com o sistema de 

valores do grupo); b) Esquematização estruturante – elemento mais estável da representação, 

ou núcleo central, tem como funções a geradora e a organizadora a partir das quais se atribui 

sentido e se determinam os elos na formação do tecido representacional; e c) Naturalização – 

os elementos do pensamento se concretizam e adquirem materialização na realidade do senso 

comum. 

Como as representações sociais estão imersas em um movimento contínuo e 

incessante de comunicação, elas possuem sistemas indutores de circulação dessas 

informações, ou seja, a difusão, a propagação e a propaganda. De acordo com Nóbrega (2001, 

p. 80), “cada uma dessas formas de comunicação tem por efeito a produção de representações 

sociais específicas, conforme a dinâmica das intenções realizadas entre os sujeitos e o objeto 

articulado no âmbito do pensamento social”. 

Entendemos que a ancoragem desempenha um papel fundamental no estudo das 

representações sociais, uma vez que se constitui na parte operacional do núcleo central e em 

sua concretização, mediante apropriação individual e personalizada por parte de diferentes 

pessoas constituintes de grupos sociais diferenciados. A ancoragem consiste, pois, no 

processo de integração cognitiva do pensamento social pré-existente e nas transformações 

históricas e culturalmente situadas e implícitas em tal processo. 

Numa sociedade, as RS estão na fronteira entre os universos consensual e reificado. 

No universo consensual, “a sociedade é vista como um grupo de pessoas que são iguais e 

livres, cada um com possibilidades de falar em nome do grupo sob seu auspício”. 

(MOSCOVICI, 2009, p. 50). Nesse universo a sociedade é contínua, permeada com sentido e 

finalidade, possuindo voz humana e agindo como tal; nenhum membro possui competência 

exclusiva e cada qual pode adquirir toda competência. No universo reificado “a sociedade é 

vista como um sistema de diferentes papéis e classes, cujos membros são desiguais”. 

(MOSCOVICI, 2009, p. 51). Nesse universo a sociedade é uma entidade sólida invariável e 



 

indiferente às individualidades; somente a competência adquirida determina o grau de 

participação e o direito de trabalhar ou de se abster caso não tenham competência na matéria. 

O contraste entre os dois universos acima descritos provoca um impacto psicológico. 

O uso de uma linguagem de imagens e de palavras, que se tornam propriedade comum através 

da difusão de ideias existentes, dá vida e fecunda aqueles aspectos da sociedade e da natureza 

pelos quais nos interessamos. Sem dúvida, a natureza específica das representações expressa a 

natureza específica do universo consensual, produto do qual elas são e ao qual elas pertencem 

exclusivamente, disso resulta que a psicologia social seja a ciência de tais universos. 

Por meio dos processos de socialização, um conjunto de interpretações acerca da 

realidade vivida torna-se familiar a um grupo social. Os conhecimentos científicos são 

adaptados, por intermédio da ação criadora dos atores sociais, ao seu universo cultural 

específico e ganham um conteúdo e um estilo de pensamento dotado de uma significação e de 

uma linguagem própria. Neste sentido, as representações sociais são uma forma de 

compreensão do limite cultural entre a ciência e o pensamento leigo. 

Moscovici (1978) classifica e analisa três sistemas indutores das representações: a 

difusão, a propagação e a propaganda. A difusão é caracterizada por uma indiferenciação dos 

laços entre emissor e receptor da mensagem, uma vez que os temas são fragilmente ordenados 

entre eles e os diferentes pontos de vista podem ser contraditórios. Esta noção é reatada à 

acepção de opinião. A propagação, ao contrário da difusão, já exige uma organização mais 

complexa das mensagens. Esta modalidade de comunicação tem propriedades semelhantes às 

do conceito de atitude. E, a propaganda, diferentemente da difusão e da propagação, é uma 

forma de comunicação de um grupo cuja dinâmica encontra-se inscrita nas relações sociais 

conflituosas e que tem por objetivo engendrar a ação relativa à representação que ele faz do 

objeto do conflito. 

Denise Jodelet, discípula de Moscovici, tem produzido vários estudos sobre a Teoria 

das RS, mas seu maior destaque foi a investigação teórica e empírica sobre as representações 

sociais com aplicações no campo da saúde, corpo e meio ambiente. Uma grande contribuição 

da pesquisadora foi demonstrar que efeitos simbólicos, como os provocados por 

representações sociais da loucura, são tão reais quanto efeitos materiais. Trabalhar sobre o 

campo das produções simbólicas do cotidiano, onde se expressam os saberes, as práticas e os 

rituais dos sujeitos sociais demanda um entendimento de que o registro simbólico expressa 

não apenas saber sobre o real, mas também sobre as identidades, as tradições e as culturas que 

dão forma a um modo de vida. 



 

Sobre as representações sociais Jodelet (2002, p. 22) as define como “uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”.  

Dentre as inúmeras contribuições de Jodelet, nessa investigação nos apropriamos das 

noções de subjetividade. A autora utiliza uma figura para propor a delimitação das esferas ou 

universos de pertença das representações com a intenção de analisar as representações sociais 

produzidas pelos indivíduos e os grupos localizados em espaços concretos da vida social. 

 

Figura 1 – As esferas de pertença das representações sociais 

 
Fonte: JODELET, (2009, p. 695). 

 
Como pode ser visto, em se tratando de sua gênese e de suas funções, as representações 

sociais podem ser relacionadas a três esferas de pertença: a da subjetividade, a da 

intersubjetividade e a da transubjetividade. De acordo com a teoria das representações sociais:  

Toda representação social é relacionada a um objeto e a um sujeito. Os sujeitos 
devem ser concebidos não como indivíduos isolados, mas como atores sociais 
ativos, afetados por diferentes aspectos da vida cotidiana, que se desenvolve em um 
contexto social de interação e de inscrição. A noção de inscrição compreende dois 
tipos de processos cuja importância é variável segundo a natureza dos objetos e dos 
contextos considerados. Por um lado, a participação em uma rede de interações com 
os outros, por meio da comunicação social – aqui eu me refiro ao modelo da 
triangulação sujeito-outro-objeto proposto por Moscovici. (JODELET, 2009, p. 
696). 
 

Sob outro ângulo, a pertença social pode ser definida em vários níveis: o do lugar na 

estrutura social e da posição nas relações sociais, o da inserção nos grupos sociais e culturais 

que definem a identidade, o do contexto da vida onde se desenrolam as interações sociais, o 

do espaço social e público. 



 

Segundo Jodelet (2009), a noção de subjetividade nos conduz a considerar os processos 

que operam no nível dos indivíduos eles-mesmos. Ainda que as pesquisas visem a deduzir os 

elementos representacionais partilhados, seria reducionista eliminar aquilo que corresponde 

aos processos pelos quais o sujeito se apropria e constrói suas representações. Esses processos 

podem ser de natureza cognitiva e emocional, e dependem de uma experiência de vida. Tal 

afirmação é coadunada pelas proposições de Tardif (2010), quando este esclarece sobre os 

saberes que os indivíduos disponibilizam e/ou adquirem ao longo da vida. 

Deste ponto de vista, convém distinguir as representações que o sujeito elabora 

ativamente daquelas que ele integra passivamente, no contexto das rotinas de vida ou sob a 

pressão da tradição ou da influência social. Vale ainda ressaltar que o sujeito se situa no mundo, 

em primeiro lugar, por seu corpo.  

Nas palavras de Jodelet (2009, p. 697), 

A participação no mundo e na subjetividade passa pelo corpo: não há pensamento 
desencarnado, flutuando no ar. Isso nos conduz a integrar na análise das 
representações os fatores emocionais e identitários, ao lado das tomadas de 
posição ligadas ao lugar social (Doise, 1990) e das conotações que vão caracterizar, 
em função da pertença social, a estrutura das representações (Abric, 1994). As 
diversas facetas que qualificam o sujeito não entram em jogo de maneira sistemática 
na produção das representações sociais e sua importância relativa deve evidentemente 
ser relacionada ao tipo de objeto representado e à situação na qual se forja a 
representação. 

 
Parafraseando Jodelet (2009), no tocante à esfera da intersubjetividade, a mesma remete 

às situações que, em um dado contexto, contribuem para o estabelecimento de representações 

elaboradas na interação entre os sujeitos, apontando em particular para as elaborações 

negociadas e estabelecidas em comum pela comunicação verbal direta. 

O papel da troca dialógica resulta da transmissão de informação, da construção de 

saber, da expressão de acordos ou de divergências a propósito de objetos de interesse comum, 

da interpretação de temas pertinentes para a vida dos participantes em interação, da 

possibilidade de criação de significações ou de ressignificações consensuais. Nesses espaços 

de interlocução, recorre-se, também, a um universo já constituído, no plano pessoal ou social, 

de representações. Estas intervem como meio de compreensão, ferramentas de interpretação e 

de construção de significações partilhadas em torno de um objeto de interesse comum ou de 

acordo negociado. 

Segundo Jodelet (2009), a esfera da transubjetividade se compõe de elementos que 

atravessam o nível tanto subjetivo quanto intersubjetivo. Sua escala domina tanto os 

indivíduos e os grupos quanto os contextos de interação, as produções discursivas e as 

trocas verbais. O emprego da noção de transubjetividade, sobre ‘a racionalidade subjetiva’ e 



 

as ‘razões transubjetivamente válidas’ de endossar uma crença indexada em uma situação 

(quadro espaço-temporal, campo social ou institucional, universo de discurso) ou derivada de 

um ‘entrelaçamento de princípios, evidências empíricas, lógicas ou morais’ e de partilhá-la 

coletivamente porque ela faz sentido para os atores implicados. 

Na formação das representações sociais, a esfera da transubjetividade se situa diante da 

intersubjetividade e remete a tudo que é comum aos membros de um mesmo coletivo. Este 

aspecto comunitário pode ter efetivamente várias origens: ele pode resultar do acesso ao 

patrimônio de recursos fornecidos, para a interpretação do mundo, pelo aparelho cultural; ele 

pode depender do jogo de constrangimentos ou de pressões ligadas não só às condições 

materiais de existência, mas também às imposições da estrutura das relações sociais e de 

poder,  ou ainda aos sistemas de normas e valores, e até mesmo ao estado de mentalidades que 

os historiadores tratam como sistemas de representações que orientam as práticas coletivas e 

garantem o laço social e a identidade coletiva; e, ainda, ele remete igualmente ao espaço 

social e público onde circulam as representações provenientes de fontes diversas: a difusão 

pelos meios de comunicação de massa, os contextos impostos pelos funcionamentos 

institucionais, as hegemonias ideológicas, etc. Pela sua circulação, as representações assim 

geradas ultrapassam o quadro das interações e são endossadas pelos sujeitos, sob a forma de 

adesão ou de submissão. 

Para Jodelet (2009), as representações, que são sempre de alguém, têm uma função 

expressiva. Seu estudo permite acessar os significados que os sujeitos, individuais ou 

coletivos, atribuem a um objeto localizado no seu meio social e material, permite também 

examinar como os significados são articulados a seus interesses, desejos, sensibilidade 

emoções e funcionamento cognitivo. 

A partir da obra de Moscovici, devido à pluralidade de concepções anexas à noção de 

representação social, houve uma grande expansão na utilização do conceito que ele criou. Na 

tentativa de historicizar o conceito, sem, contudo, ter a pretensão de encerrar ou concluir sua 

trajetória, tencionamos cooperar delineando alguns trabalhos de autores que se usufruíram da 

teoria para corroborar seus estudos, ou mesmo criarem subteorias. Passamos a comentar a 

abordagem estrutural das representações sociais, segundo Jean Claude Abric, que criou a 

Teoria do Núcleo Central.  

Abric define RS como “o produto e o processo de uma atividade mental, através da 

qual um indivíduo ou um grupo reconstitui a realidade com a qual ele atribui um significado 

específico”. (ABRIC, 2000, p. 28). Para o autor, a representação funciona como um sistema 

de interpretação da realidade que administra as relações dos indivíduos com o seu meio físico 



 

e social, determinando seus comportamentos e suas práticas. Nesse sentido as representações 

sociais respondem a quatro funções: a) Função de Saber – elas permitem compreender e 

explicar a realidade, ou seja, os atores sociais adquirem conhecimentos e os integram em um 

quadro assimilável e compreensível para eles próprios, em consonância com seu 

funcionamento cognitivo e os valores aos quais aderem, facilitando a comunicação social e 

permitindo as trocas sociais, a transmissão e a difusão deste saber ingênuo; b) Função 

Identitária – elas definem e permitem a proteção da especificidade dos grupos, assegurando 

para as representações um lugar primordial nos processos de comunicação, além de terem um 

papel importante no controle social exercido pela coletividade sobre cada um dos membros do 

grupo e nos processos de socialização; c) Função de Orientação – elas guiam os 

comportamentos e as práticas, o que ocorre através do sistema de pré-decodificação da 

realidade, esse processo resulta de três fatores, a saber: 1) a representação determina o tipo de 

estratégia cognitiva adotada pelo grupo e a maneira como este se estrutura e comunica 

independente da realidade objetiva, 2) a representação produz um sistema de antecipação e 

expectativa, selecionando e filtrando as informações e interpretações visando adequar a 

realidade à representação, 3) a representação social reflete a natureza das regras e dos elos 

sociais, determinando comportamentos ou práticas obrigatórias; finalmente a última função, 

d) Função Justificadora – elas permitem, a posteriori, a justificativa das tomadas de posição e 

dos comportamentos – o que significa que a representação intervém na avaliação da ação, 

permitindo aos sujeitos explicarem e justificarem suas condutas em uma situação ou para os 

seus parceiros, nesse sentido a representação tem por função preservar e justificar a 

diferenciação social e pode estereotipar as relações entre os grupos contribuindo para a 

discriminação ou para a manutenção da distância social entre eles. (ABRIC, 2000).  

Segundo Abric, estudar uma representação social significa buscar os constituintes de 

seu núcleo central, e o que fornece consistência e relevância ao seu conteúdo é sua 

organização, sua significação lógico-semântica e, principalmente, seu sentido. Em 1976, 

Abric propõe a seguinte hipótese para a teoria do núcleo central: “a organização de uma 

representação social apresenta uma característica específica, a de ser organizada em torno de 

um núcleo central, constituindo-se em um ou mais elementos, que dão significado à 

representação”. (ABRIC, 2000, p. 31). Acreditamos que tal afirmação parte do pressuposto de 

que uma representação é constituída de um conjunto de informações, de crenças, de opiniões 

e de atitudes sobre um determinado objeto social e que estes elementos estão organizados, 

estruturam-se e se constituem num sistema sociocognitivo de tipo específico – o núcleo 

central. Para o autor o núcleo central é determinado pela natureza do objeto representado, pelo 



 

tipo de relação que o grupo mantém com o respectivo objeto e ainda pelo sistema de valores e 

normas sociais que compõem o espaço ideológico de um determinado momento e de um 

determinado grupo. 

Outra visão da teoria da representação social é a de Wagner (2000, p. 3-4), que a 

conceitua como um “conteúdo mental estruturado – isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo e 

simbólico – sobre um fenômeno social relevante, que toma a forma de imagens ou metáforas, 

e que é conscientemente compartilhado com outros membros do grupo social”. A 

contribuição de Wagner à teoria das representações sociais apresenta um desafio aos 

pesquisadores por demonstrar os atributos externos não estruturais das representações sociais, 

nelas inscritos como desdobramentos do processo sociogenético específico, contra-

argumentando o conceito de consenso numérico.  

Wagner (1998) alerta que qualquer saber não pode ser confundido com aquele 

socialmente representado. E para demarcá-lo epistemologicamente, em relação a outros 

construtos da Psicologia Social, o autor propõe seu reconhecimento através de alguns 

critérios, sendo o primeiro deles o consenso funcional. Através deste, o autor chama a atenção 

para o fato de que a pontencialização-atualização (ou sociogênese) de uma representação não 

se explicita objetivamente, através de conteúdo numérico. Antes, infere-se de um movimento 

orgânico de interdependência entre indivíduos e grupos, numa concordância de idéias, 

opiniões, práticas e atitudes. A dinâmica que daí resulta é a sincronia, a cumplicidade capaz 

de atribuir os mesmos sentidos aos objetos, ao mundo – o consenso. 

Ele ainda sublinha o processo sociogenético, bem como as conseqüências da 

sociogênese para a compreensão e a definição das representações sociais. Assim, se tomarmos 

a representação social como ciência do senso comum, encontraremos aí as representações 

cumprindo as funções declarativa e explanatória: o aspecto declarativo descreve e demonstra 

o fenômeno social para o qual a ciência popular parece ser relevante, e o aspecto explanatório 

fornece uma compreensão familiar para suas razões subjacentes. Integrada em sistemas 

morais preexistentes, a ciência serve a uma função justificatória, acrescentando peso às 

convicções ideológicas. 

Segundo Wagner e Mecha (2003), as representações sociais, como socialmente 

elaboradas, cuja origem gesta-se e reside na vida social, envolvendo práticas, atitudes, modos 

de pensar e de sentir, oferece-nos duas perspectivas de leitura: a perspectiva de processo e a 

de produto. Enquanto processo, circulam na forma de discursos instituintes, os quais atribuem 

significados aos objetos, intervindo e transformando as formas de pensar o mundo. Enquanto 



 

produto, assumem feições caracterizadoras de seus portadores, materializando-se nos seus 

discursos e práticas cotidianas, fazendo em rotinas algumas formas socializadas de saber. 

Nesta ótica, tal forma de saber propicia autoconhecimento a indivíduos e grupos, pela 

demarcação de pertenças.  

Carvalho (2003b) incorpora o trabalho de Wagner (1998), que aborda a natureza da 

sociogênese e as implicações desta na constituição de vários tipos de representações, 

mostrando que os objetos sociais nascem e evoluem, adquirem feições e funções diferentes, 

segundo suas origens e destinações. Para a autora, ao adotarmos a representação social como 

imaginação cultural, elas servem ao propósito de dar realidade às coisas que habitam o mundo 

social, onde os objetos têm uma longa história estabelecida, tais como os papéis sexuais, as 

anomalias da existência humana, ou o próprio corpo humano. Mas se analisarmos as 

representações sociais de estruturas e eventos sociais, estas terão como características, se 

comparadas com as culturais, o fato de serem mais recentes em importância histórica e de 

atingirem uma população mais limitada.  

Com base no exposto sobre representações sociais, particularmente as compreendemos 

como o modo pelo qual determinado grupo internaliza (compreende, apreende, analisa, 

sintetiza) e externaliza um fato ou fenômeno e o partilha socialmente, através de suas palavras 

e ações. 

 

1.4. Revisão de estudos anteriores 

 

1.4.1. Estudos de referência para o discurso pedagógico 

 

Esta breve revisão dos estudos sobre a temática da docência tem a finalidade e a 

pertinência de recuperar os discursos contemporâneos sobre trabalho e profissão, ambos 

circulantes entre os indivíduos e grupos sociais, inclusive os sujeitos desta pesquisa, 

cumprindo as funções de instituir representações, a partir de todas as formas de circulação, 

midiáticas e coloquiais, através da difusão, propagação e propaganda, como nos ensinou 

Moscovici (1978). 

Por trabalho entendemos uma atividade própria do homem. O trabalho propriamente 

dito, entendido como um processo entre a natureza e o homem, é exclusivamente humano. Ao 

final do processo do trabalho humano surge um resultado que antes do início do processo já 

existia na mente do homem. Trabalho, em sentido amplo, é toda a atividade humana que 

transforma a natureza a partir de certa matéria dada.  



 

O trabalho é tão antigo quanto o homem. Em todo o período da pré-história, o homem 

é conduzido, direta e amargamente, pela necessidade de satisfazer a fome e assegurar sua 

defesa pessoal. Ele caça, pesca e luta contra o meio físico, contra os animais e contra os seus 

semelhantes, tendo como instrumento as suas próprias mãos. 

Parafraseando Ferrari, Nascimento e Martins Filho (1998), a etimologia admitida para 

o vocábulo trabalho é a do latim trabs, trabis, viga, de onde se originou inicialmente um tipo 

trabare, que deu no castelhano trabar, etimologicamente, obstruir o caminho por meio de 

uma viga e, logo depois, outro tipo diminutivo de trabaculare, que produziu trabalhar. No 

entanto, o que sempre se disse a respeito do significado do trabalho, como atividade humana, 

é de que ele representava um esforço, um cansaço, uma pena e, até um castigo. 

Sociologicamente foi efetivamente assim, o trabalho era ‘coisa’ de escravos, os quais, no 

fundo, pagavam seu sustento com o ‘suor de seus rostos’. Escravos e servos, historicamente 

sucedidos eram os que deviam dedicar-se ao trabalho que, nas origens, era sempre pesado. A 

produção de bens, por mais simples e, por vezes, ainda o são, é atividade do homem chamada 

trabalho que evoluiu da escravidão ao contrato de trabalho. 

Sobre a temática trabalho, Braz e Carvalho (2011, p. 2) assim se reportam: 

De algo penoso e torturante, de atividade vil para atividade que dignifica o homem, 
o Trabalho passa a ser considerado positivo. Na transmutação dessa representação, 
instituições como a Igreja, os governantes, as escolas, os detentores dos meios de 
produção, e do capital, foram essenciais.  
 

Segundo Pinho e Nascimento (2000), o trabalho, em Marx e Engels, é algo que dá 

valor aos bens. Na sociedade política socialista, o trabalho e o trabalhador constituem a 

principal peça. Na sociedade capitalista é cada vez maior a valorização do trabalho, 

apregoando-se o associacionismo, isto é, uma integração efetiva em forma de associação do 

trabalhador e do capitalista, e o pluralismo mediante o reconhecimento de três espécies de 

trabalhadores: os braçais, os intelectuais e os trabalhadores de capitais. Verificamos, pois, que 

do sentido negativo da antiguidade clássica passou-se a uma concepção de trabalho como 

valor.  

Os autores Tardif e Lessard (2008) nos alertam que antes de Marx a relação do 

trabalhador com o objeto de trabalho era considerada uma relação de transformação do objeto 

pelo sujeito humano e este continuava igual a si mesmo após esta atividade. O objeto era 

considerado puramente exterior em relação ao sujeito que trabalhava e este, ao agir sobre o 

objeto, não se modificava por sua ação. Contudo, Marx mostrou que o processo do trabalho 

transforma dialeticamente não apenas o objeto, mas igualmente o trabalhador. 

Segundo Braz e Carvalho (2011, p. 3),  



 

As repercussões na organização do Trabalho podem ser destacadas em três 
processos: a cooperação simples, a manufatura e a maquinofatura. Na primeira, a 
hierarquia da produção artesanal entre o mestre e o aprendiz, era mantida, e o 
artesão ainda desenvolvia todo o processo produtivo, embora estivesse a serviço do 
dono dos meios de produção e da matéria-prima, que definia o local e as horas 
trabalhadas. No processo de manufatura, o trabalhador era o artesão, mas o produto 
do trabalho era alcançado a várias mãos, como numa linha de montagem. O 
Trabalho por sua vez, se transformou em mercadoria que podia ser vendida e 
comprada, como qualquer outra. A terceira forma de Trabalho foi a maquinofatura, 
a substituição da manufatura pela máquina. As máquinas passam a comandar o 
processo de produção.  

 

Segundo as autoras acima citadas, quando o homem passa a utilizar sua força de 

trabalho como operário no interior de uma fábrica (maquinofatura), o capitalista então passa a 

se apropriar da produção excedente resultante da diferença entre o que ele paga pela mão de 

obra e o valor que ele cobra pela mercadoria produzida por essa força de trabalho. Essa 

relação tem o nome de mais-valia2. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000) considera como trabalho 

em atividade econômica o exercício de: a) Ocupação remunerada, em dinheiro, produtos, 

mercadorias ou benefícios (moradia, alimentação, roupas, etc.) na produção de bens e 

serviços; b) Ocupação remunerada em dinheiro ou benefício (moradia, alimentação, roupas, 

etc.) no serviço doméstico; e c) Ocupação sem remuneração na produção de bens e serviços, 

desenvolvida durante pelo menos uma hora na semana. 

A nossa Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, cita o trabalho 

ao enumerar os Princípios Gerais da Atividade Econômica em que se fundamenta a 

organização econômica e os fundamentos do Estado Democrático de Direito em seu Art. 170. 

“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 

os seguintes princípios: (...)”. 

Entendemos, assim, que o trabalho pode ser definido como o esforço físico ou 

intelectual, gratuito ou oneroso, em proveito próprio ou de terceiros com objetivo de produzir 

ou desenvolver algum bem ou serviço. 

O trabalho pode apresentar diversos modelos. Vejamos como se caracterizam alguns 

deles, segundo a proposição de Tardif e Lessard (2008): 

a) Trabalho Material: seu objeto concerne a realidades tangíveis e materiais com uma 

substância e uma forma determinada, definida e fixa (produtos, máquinas, utensílios, 

organismos vivos ou de substância inanimada). No processo de produção os objetos são 

                                                 
2 Na economia marxista, valor não remunerado que o trabalho assalariado acrescenta aos bens produzidos, e que 
é a real fonte de lucro dos capitalistas (FERREIRA, 2004). 



 

ajustados, ordenados, manejados, amontoados, amassados, quebrados, entortados ou 

trabalhados. Nesse tipo de trabalho existe uma rotina materialmente sistematizada e 

tecnologias próprias sustendo por ações que provocam causalidades materiais; b) Trabalho 

Cognitivo: seu objeto diz respeito a informações, conhecimentos, concepções ou idéias; está 

ligado a observação, compreensão, interpretação, análise e criação intelectual. Representado 

pelos símbolos, este é intangível e refere-se a números, termos, conceitos, palavras e 

significados, ou seja, à produção simbólica; e c) Trabalho Sobre o Outro: seu objeto é ele 

mesmo, o ser humano, o qual é capaz de juízo de valores, detentor de direitos e privilégios 

que os símbolos, os materiais e os animais não possuem. Este trabalho é baseado em relações 

entre pessoas, por isso envolve persuasão, controle, negociação, sedução e promessa. Evoca, 

por sua vez, atividades como instruir, supervisar, servir, ajudar, entreter, divertir, curar, cuidar 

e controlar, dentre outras. 

O trabalho com o outrem é um trabalho interativo. Em alguns casos a interação se 

reduz a transações comerciais ou troca de informações. No caso dos professores a interação é 

obrigatória, pois os alunos são obrigados a ir para a escola. Assim, no trabalho docente existe 

a necessidade do professor motivar e convencer seu próprio objeto de trabalho a participar da 

produção do seu trabalho imprimindo às suas atividades uma ordem tal que os alunos não 

atrapalhem o desenvolvimento normal do trabalho e acreditem no que é dito, sem perturbar os 

professores e colegas de classe. 

Pesquisas referentes à concepção, análise e contextualização da formação docente 

demonstram que as condições e os desafios advindos dos processos de inserção dos 

professores no mercado de trabalho, em especial no trabalho educativo, têm apresentado 

diferenciações na organização e gestão das práticas docentes, não se limitando a uma 

dimensão individual, mas interpessoal e compartilhada. Nessa perspectiva a prática docente se 

configura como um locus de interlocução, reflexão e produção de conhecimento, vindo a se 

tornar uma instância de aprendizagem. 

Estudar a profissão docente implica inicialmente fazer um levantamento do significado 

do termo profissão e, por conseguinte, do termo docente, para se chegar a uma possível 

compreensão da expressão. Profissão, por si só, apresenta uma polissemia e uma 

complexidade, pois dependendo do contexto (países, referências teóricas, dentre outros) 

surgem significados diferentes, impossibilitando uma definição unívoca. A literatura sobre 

formação de profissionais tem analisado os processos como um aprendiz pode chegar a ser 

um profissional. Assim, podemos definir a profissionalização  



 

como um processo no qual uma ocupação organizada, normalmente, mas nem 
sempre em virtude de uma demanda de competências especiais e esotéricas, e da 
qualidade do trabalho, dos benefícios para a sociedade, obtém, o exclusivo direito a 
executar um tipo particular de trabalho, controlar a formação e o acesso, e controlar 
o direito para determinar e avaliar as formas de como realizar o trabalho 
(RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2004, p.39). 
 

 Em outras palavras, profissão pode ser considerada como as competências básicas 

necessárias ao exercício de uma ocupação. Assim, a transformação de uma ocupação em 

profissão significa a busca de um reconhecimento da especificidade dessa ocupação, a 

legitimação de espaços de autonomia e um maior status social. 

Baseado em Tardif e Lessard (2008), profissão pode ser entendida como o controle, 

por parte dos trabalhadores, de seu campo de trabalho e o acesso a ele através de uma 

formação superior, além de uma autoridade sobre a execução de suas tarefas e os 

conhecimentos necessários à sua realização. 

De acordo com os sociólogos funcionalistas seguidores de Parsons e sua Sociologia 

das Profissões, “a profissionalização é um processo linear baseado em normas e modelos de 

profissões liberais já estabelecidas. Esses sociólogos costumam tomar a medicina como o 

modelo para as demais profissões”. (RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 2004, p.40). Já a 

sociologia contemporânea das profissões concebe a profissionalização como um processo 

não-linear, dinâmico, contextualizado e em construção. 

Assim, a profissionalização da docência passa a ser objeto de discussão a partir dos 

anos 1980 do século XX, quando muitos estudiosos fazem críticas à racionalidade 

instrumental na formação profissional e passam a analisar o trabalho dos profissionais do 

ensino. Nessa perspectiva o processo da profissionalização da docência irá representar uma 

mudança de paradigma, saindo da concepção baseada na racionalidade técnica, onde o 

professor é considerado um mero executor de tarefas previamente planejadas por 

especialistas, e se torna um construtor da sua identidade profissional, segundo os contextos 

específicos de sua área de atuação, pois os saberes (objeto do trabalho docente) não são regras 

pré-estabelecidas para sua execução, e sim referências para a ação consciente sob 

determinados princípios éticos. 

Nesse sentido, Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) apresentam esquematicamente o 

desenvolvimento da profissão docente na seguinte estrutura: 

 

 

 

 



 

 

Figura 2 – A estrutura do processo de desenvolvimento da profissionalização docente: 

 
Fonte: RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER (2004, p. 59). 

 

Pela figura, um grupo profissional (docente, no caso) busca a profissionalização, esta 

possuindo duas dimensões: profissionalidade (que é um estado e um processo) e o 

profissionalismo, ambas atuando de forma intrínseca. Na historicidade desse desenvolvimento 

tínhamos um professor improvisado ou natural, que passou a ser artesão de sua ocupação, 

evoluindo para um técnico docente (paradigma dominante) até chegar a um professor 

profissional (paradigma emergente ou atual) da formação docente. Como podemos perceber, 

o desenvolvimento profissional é algo contínuo que acontece na dinâmica da dialética do 

desenvolvimento individual e do grupo profissional, influenciado pelo profissionalismo e pela 

profissionalidade, tornando-se mais efetivo quando professores têm a oportunidade de refletir, 

pesquisar de forma crítica com seus pares sobre as práticas educativas, crenças e 

preocupações, analisando conjuntamente os contextos de sua atuação profissional.   

É comum o termo profissionalização estar relacionado, também, a boas práticas, o que 

se espera de um comportamento pré-determinado de pessoas e organizações onde todos 

adotem as mesmas práticas. Profissionalização pode também ser entendida como uma etapa, 

uma fase no desenvolvimento de uma organização. Assim como uma pessoa passa por fases 

no decorrer de sua vida (infância, adolescência e idade adulta), uma iniciativa social também 

percorre um caminho de amadurecimento no decorrer da sua história. Uma profissionalização 

começa a ser considerada uma iniciativa social quando passa a ficar evidente que uma fase 

 



 

pioneira, empreendedora, patriarcal ou matriarcal está chegando ao seu limite; o grupo (ou 

indivíduo) fundador começa a não dar mais conta das demandas que vêm a ele; a sua equipe 

deseja cada vez mais incorporar novas idéias à atuação institucional; o desejo de crescer se 

contrapõe ao excesso de atribuições; a maneira centralizada de decidir torna-se muito lenta e 

confusa; a improvisação não dá mais os resultados esperados; as formas familiares de 

formação de equipe geram desconfiança na capacidade das pessoas; regras e políticas mais 

claras são consideradas necessárias; ou ainda, emergem dúvidas sobre o sentido das ações que 

estão sendo feitas. Tudo isso pode acontecer simultaneamente ou aos poucos, diferente em 

cada caso, gerando incerteza e insegurança. Profissionalizar é, portanto, um processo, a 

construção de uma maneira de responder de forma adequada a uma conjuntura mais 

complexa. Nesse processo, um novo conjunto de premissas deverá ser assumido com 

consciência, de modo que se sustente e não, ao contrário, aprofunde uma situação crítica. 

Novas premissas tendem a reequilibrar as tensões entre centro e periferia, formalidade e 

informalidade, planejamento e improvisação, resultado e processo, pessoalidade e 

impessoalidade, forma e conteúdo, ação e aprendizagem. 

Como a formação de professores transforma-se em área de conhecimento e 

investigação, o conceito de formação também está se tornando alvo de ressignificação, uma 

vez que esta se constitui num conjunto de operações, formando um todo complexo e 

indivisível.  

Com relação ao termo docência, este pode ser entendido como ação educativa que se 

constitui no ensino-aprendizagem, na pesquisa e na gestão de contextos educativos, na 

perspectiva da gestão democrática, na qualidade de docente, ou ainda no exercício do 

magistério. O trabalho docente caracteriza-se como processos e práticas de produção, 

organização, difusão e apropriação de conhecimentos que se desenvolvem em espaços 

educativos escolares e não-escolares, sob determinadas condições históricas. Nesta 

perspectiva o docente define-se como um sujeito em ação e interação com o outro, produtor 

de saberes na e para a realidade.  

Docência não pode ser compreendida como sendo apenas um ato de ministrar aulas, 

visto que este conceito vai além disso. Este entendimento é corroborado pelas palavras de 

Libâneo, (2007, p. 23), que afirma: 

O conceito de docência passa a não se constituir apenas de um ato restrito de 
ministrar aulas, nesse novo contexto, passa a ser entendido na amplitude do trabalho 
pedagógico, ou seja, toda atividade educativa desenvolvida em espaços escolares e 
não-escolares pode-se ter o entendimento de docência.  
 



 

A formação dos docentes deve acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade. De 

acordo com Libâneo (2007, p. 40), 

Presentemente, ante novas realidades econômicas e sociais, especialmente os 
avanços tecnológicos na comunicação e informação, novos sistemas produtivos e 
novos paradigmas do conhecimento, impõem-se novas exigências no debate sobre a 
qualidade da educação e, por conseqüência, sobre a formação de educadores. Não 
cabe mais uma visão empobrecida dos estudos pedagógicos, restringindo-os aos 
ingredientes de formação de licenciados. Não se trata de desvalorização da 
docência, mas de valorização da atividade pedagógica em sentido mais amplo, na 
qual o docente está incluído. 

O docente tem uma função social no processo ensino-aprendizagem do aluno. Para 

isso, este profissional deve desenvolver uma postura intelectual crítica possibilitando, deste 

modo, a chance daqueles também se tornarem produtores de conhecimento e de assumirem 

uma postura crítica.  

A formação dos docentes é imprescindível para um ensino de qualidade, pois, "o grau 

de qualificação é um fator chave no fomento da qualidade em qualquer profissão, 

especialmente na educação, que experimenta constante mudança." (PIMENTA, 2008, p.42). 

A docência, seja no ensino superior ou em outro nível de ensino, exige não apenas 

domínio de conhecimentos a serem transmitidos por um professor, mas também um 

profissionalismo semelhante àquele exigido para o exercício de qualquer profissão. A 

docência precisa ser encarada de forma profissional, e não amadoristicamente.  

Sendo assim, para o exercício pleno da docência o profissional deve possuir algumas 

habilidades básicas, tais como: ser pesquisador, ter domínio na área pedagógica, na didática, 

saber trabalhar em equipe, selecionar conteúdos, planejar e executar atividades 

multidisciplinares e, principalmente, saber integrar ao processo de aprendizagem o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo-emocional. 

Entra em jogo a motivação e as estruturas cognitivas do aprendiz, a natureza da tarefa 

a realizar, o contexto da comunicação. É também aqui que sobressaem a pessoa do professor, 

com os meios e as estratégias de que se serve para disponibilizar os saberes, e a do aluno, com 

aquilo que faz para se apropriar do que é proposto.  

Podemos ainda compreender a docência “como uma forma particular de trabalho sobre 

o humano, ou seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu ‘objeto’ de trabalho, 

que é justamente um outro ser humano, no modo fundamental da interação humana”. 

(TARDIF e LESSARD, 2008, p. 8). Sendo a interação um trabalho sobre e com o outrem, as 

licenciaturas são por excelência um trabalho dessa natureza, uma vez que ensinam seres 

humanos educarem outros seres humanos.  



 

Sem pretender esgotar a discussão sobre docência passemos à compreensão do termo 

saberes docentes. Estudos sobre a compreensão dos saberes docentes e sua dinâmica no 

cotidiano do trabalho educativo têm demonstrado que os professores não apenas reproduzem 

e aplicam conhecimentos, mas instituem e legitimam em suas práticas sociais e simbólicas 

uma cultura docente, interpretando, compreendendo e ressignificando suas experiências.  

A questão dos saberes dos professores não pode ser separada das outras dimensões do 

ensino, nem do estudo do trabalho realizado diariamente pelos professores de profissão. O 

saber do professor é o saber dele e está relacionado com a pessoa e a identidade dele, com sua 

experiência de vida e com a sua história profissional, com suas relações com os alunos em 

sala de aula e com os outros atores escolares na escola. Isto pode ser confirmado pelo que nos 

diz Tardif (2010, p.11), “o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa com o 

intuito de realizar um objetivo qualquer”. Com base ainda em Tardif (2010, p. 36), podemos 

definir o saber docente “como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares 

e experienciais”. 

Por saber profissional entendemos o conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores, os quais podem ser subdivididos em saberes das 

ciências da educação e da ideologia pedagógica. Os primeiros são os conhecimentos que se 

transformam em saberes destinados à formação científica ou erudita dos professores, e, caso 

sejam incorporados à prática docente, esta pode transformar-se em prática científica ou em 

tecnologia da aprendizagem. Enquanto os segundos, na opinião de Tardif (2010), dizem 

respeito às doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa no 

sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou 

menos coerentes de representação e de orientação da atividade educativa.  

Pelo que foi dito, os saberes docentes são os elementos constituintes da prática docente 

e o professor, portador de todos eles, se torna o professor ideal, como nos esclarece Tardif 

(2010, p. 39) “o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 

programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à 

pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os 

alunos”. 

Sabendo que, antes de tudo, professor “é alguém que sabe alguma coisa e cuja função 

consiste em transmitir esse saber aos outros”, vejamos como se comporta a relação dos 

professores com seus próprios saberes. (TARDIF, 2010, p. 31). A relação que os professores 

mantêm com os saberes é a de transmissão, de portadores ou de objetos de saber, mas não de 



 

produtores de um saber ou de saberes que poderiam se impor como instância de legitimação 

social de sua função e como espaço de verdade de sua prática. Os saberes das disciplinas e os 

saberes curriculares que os professores possuem e transmitem não são o saber dos professores 

nem o saber docente, eles situam-se numa posição de exterioridade em relação à prática 

docente, aparecendo como produtos que já se encontram determinados em sua forma e 

conteúdo, são produtos oriundos da tradição cultural e dos grupos produtores de saberes 

incorporados à prática docente através das disciplinas, programas escolares, matérias e 

conteúdos a serem transmitidos. Parafraseando Tardif (2010), os saberes relativos à formação 

profissional dos professores dependem da universidade e de seu corpo de formadores, bem 

como de seu corpo de agentes de decisão e de execução, pois, os professores, além de não 

controlarem nem a definição nem a seleção dos saberes curriculares e disciplinares, não 

controlam nem a definição nem a seleção dos saberes pedagógicos transmitidos pelas 

instituições de formação. 

Assim, a relação que os professores estabelecem com os saberes da formação 

profissional se manifesta como uma relação de exterioridade, pois cabe às universidades e aos 

formadores universitários as tarefas de produção e legitimação dos saberes científicos e 

pedagógicos, cabendo aos professores apenas a apropriação desses saberes no decorrer de sua 

formação. 

 

1.4.2. Estudos de representações sociais 

 

Desde o final dos anos 1980 e início dos anos 1990, a teoria das RS vem oferecendo à 

pesquisa educacional, especificamente à formação docente, novas possibilidades de lidar com 

a complexidade da educação e do contexto escolar na sociedade moderna, constituindo-se 

num valioso suporte teórico para estudos nesse campo. Sua contribuição reside na 

explicitação das formas de construir e consolidar conceitos, especialmente aqueles 

provenientes do universo reificado, veiculando-os em suas comunicações cotidianas e 

incorporando-os em suas práticas sociais institucionais, as práticas docentes.  

Na revisão desenvolvida sobre tais estudos acerca das representações sociais de temas 

relacionados à docência, destacamos dois pólos de investigação: um deles é a Fundação 

Carlos Chagas (FCC), que, a partir de 2006, através do Centro Internacional de Estudos em 

Representações Sociais e Subjetividade - Educação (CIERS-Ed), vem desenvolvendo as 

seguintes pesquisas: Villas Bôas (2008) – Brasil: idéia de diversidade e representação social – 

trata do imaginário e representações sociais de jovens universitários sobre o Brasil e a escola 



 

brasileira; Sousa e Arruda (2006) – Imaginário e representações sociais de jovens 

universitários sobre o Brasil e a escola; Menin, Shimizu e Lima (2006) – A teoria das 

representações sociais como instrumento teórico e metodológico para o estudo do professor 

no Brasil: análise de teses e dissertações; Duran (em andamento) – Representações sociais de 

estudantes dos cursos de Pedagogia e Licenciatura em Letras sobre o trabalho docente: 

articulações com o discurso oficial/legal sobre formação de professores; Sousa (em 

andamento) – Representações sociais de alunos de Pedagogia e licenciatura sobre o trabalho 

docente. Vale ressaltar que, por se tratar de pesquisas em andamento ou não publicadas, os 

autores aqui citados não constam na lista das referências deste trabalho. 

O outro polo de referência para nós é o Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEd) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que desde 1994 tem 

produzido estudos acerca das Representações Sociais, com muitas dissertações de Mestrado 

ou teses de Doutorado ali realizadas. Em virtude do grande número desses trabalhos, 

passamos a ilustrar algumas produções do PPGEd, que diretamente contribuíram para o 

desenvolvimento desta pesquisa, ora sugerindo aportes teórico-metodológicos, ora orientando 

a leitura dos dados por meio da utilização de softwares, ora auxiliando nas análises com 

procedimentos estatísticos e, principalmente, servindo de parâmetro para o estabelecimento de 

proximidades ou distanciamentos dos nossos achados durante o percurso investigativo.   

Andrade, E. dos R. G. (2003), em sua tese de doutorado intitulada – O fazer e o saber 

docente: a representação social do processo ensino-aprendizagem, identifica as representações 

sociais de professores da região metropolitana da cidade de Natal, analisando como tais 

representações orientam suas práticas. Para tanto realizou sua pesquisa coletando os dados 

através da Associação Livre de Palavras e do Procedimento de Classificação Múltipla, além 

de observações livres que permitiram constatações in loco do campo representacional, as salas 

de aula. As falas dos professores durante a aplicação do PCM receberam a análise de 

conteúdo como método de análise dos dados. Participaram da pesquisa 100 (cem) professores 

integrantes da rede pública de ensino, tanto municipal quanto estadual. A pesquisadora 

chegou à conclusão de que as RS sobre o processo de ensino-aprendizagem se articulam com 

três campos: a professora com perfil profissional – magistra-magister; a professora com perfil 

maternal – magistra-mater; e aspectos cognoscentes – aprender, desvinculado do professor e 

relacionado aos alunos. Tais concepções norteiam o fazer excluindo deste o papel de aprendiz 

que caracteriza a construção de todo o conhecimento. 

Melo, M. M. de (2005), em sua tese de doutorado, que tem como título – A produção 

tardia da profissionalização docente e seu impacto na redefinição identitária do professorado 



 

do ensino fundamental – apreendeu e reconstituiu o modo pelo qual os professores do ensino 

fundamental reproduzem sua identidade docente no contexto de uma tardia 

profissionalização. Para tanto utilizou três instituições públicas de ensino superior, sendo duas 

de Natal/RN e uma de João Pessoa/PB, que desenvolvem programas especiais de formação de 

docentes em suas respectivas redes locais de ensino. Como suporte teórico, fez uso da Teoria 

das Representações Sociais de Serge Moscovici e da Teoria do Núcleo Central de Abric para 

apreender os elementos constitutivos das representações do professorado, chegando à 

conclusão de que há um significativo deslocamento das representações docentes que 

permitem afirmar que a profissionalização docente ocorre não apenas de maneira tardia como 

também vem provocando uma ressignificação dos referentes identitários desses profissionais.  

Albuquerque, L. M. B. de (2005), ao escrever sua tese de doutorado intitulada – 

Habitus, representações sociais e construção identitária dos professores de Maracanaú – 

apoiou sua proposta teórica em Domingos Sobrinho que focaliza na aproximação 

epistemológica entre a praxiologia de Pierre Bourdieu e a teoria das representações sociais de 

Serge Moscovici. O universo foi constituído de professores do ensino fundamental do 

município de Maracanaú-CE que se encontravam em sala de aula há pelo menos três anos e 

que estavam matriculados ou tinham concluído o Curso de Formação Docente promovido 

pela Universidade Estadual do Ceará. Inicialmente, com objetivo de por em evidência a 

gênese da formação do habitus desse professorado, analisou a trajetória familiar e escolar de 

onze docentes do referido curso através de memoriais temáticos, entrevistas e observações 

dentro e fora da sala de aula, durante quatro semestres letivos; depois, visando apreender a 

estrutura das representações sociais de família e escola, aplicou o teste da associação livre de 

palavras a 476 professores. Os resultados evidenciaram que a identidade do professor de 

Maracanaú se constitui e se transforma numa dinâmica multifacetada, na qual se manifestam 

acertos e desacertos, certezas e dúvidas; apresentam também um discurso inovador que busca 

afirmar o magistério como profissão e não mais como simples vocação ou missão. 

Silva, J. S. e (2007), ao escrever sua tese do doutorado, que tem por título – Habitus 

docente e representação social do “ensinar Geografia” na educação básica de Teresina–Piauí – 

identificou a representação social do “ensinar Geografia” e analisou sua relação com o 

habitus docente no intuito de compreender como esses elementos têm influenciado a prática 

dos(as) professores(as) de Geografia em salas de aula da educação básica na cidade de 

Teresina. Participaram da pesquisa 150 (cento e cinqüenta) professores que lecionavam 

Geografia nos anos de 2004 e 2005, sendo 48 (quarenta e oito) da rede municipal e 102 (cento 

e dois) da rede estadual. Utilizou como aporte teórico as Representações Sociais de Moscovici 



 

e o Núcleo Central de Abric, articulando a ambas a noção de habitus de Bourdieu 

desenvolvida por Domingos Sobrinho como um conceito operacional de cultura. Concluiu 

que o habitus docente do professorado pesquisado constrói-se tendo como lastro os efeitos da 

posição ocupada por esses agentes na estrutura social e numa apreensão particular do habitus 

professoral, hegemônico, que se impõe aos demais como legítimo.  

Silva, M. do C. S. C da (2007), ao escrever sua tese de doutorado – Inclusão e 

deficiência: em busca das representações sociais na mídia imprensa em Natal/RN – buscou 

conhecer as representações sociais compartilhadas na mídia imprensa sobre inclusão e 

deficiência. Este trabalho apresenta uma exaustiva pesquisa sobre o discurso circulante 

veiculado na mídia imprensa de Natal sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Para tanto 

utilizou matérias jornalísticas (1992 a 2002) sobre a questão da deficiência e a associação 

livre de palavras com jornalistas dos jornais: Diário de Natal/O Poti e a Tribuna do Norte. 

Tomando a Teoria das Representações Sociais de Moscovici, que afirma ter a mídia papel 

preponderante na formação e veiculação das representações sociais e na edificação de 

condutas humanas, de que a comunicação representa um espaço importante na produção 

simbólica e de processo representacional para análise dos discursos circulantes, concluiu: a 

mídia de Natal/RN apresenta a questão de forma descontínua e que depende de eventos 

específicos para dar visibilidade à luta das pessoas com deficiência em relação aos seus 

direitos; a inclusão é ainda um grande desafio a essas pessoas em todos os níveis, e a 

incapacidade de romper os obstáculos de toda ordem e natureza se estabelece numa relação 

dialética entre a sociedade e a mídia. Para a autora, essa representação revela-se na ausência 

de regularidade de matérias relativas ao assunto, bem como na alusão preferencial ao esporte, 

uma dimensão valorizada pelas mídias.  

Lira, A. A. D. (2007), em sua tese de doutorado – Tornar-se, ser e viver do 

professorado: entre regularidades e variações identitárias – analisou a configuração identitária 

do professorado do ensino fundamental público da região metropolitana de Natal/RN. 

Fundamentou-se em Bourdieu e Moscovici e utilizou três fontes de dados para a construção 

da tese: memórias de formação de alunas graduandas de um Curso Normal Superior, 

questionários a uma amostra de professores da rede pública municipal de Natal-RN e PCM a 

uma subamostra dessa população. Com o auxílio da estatística não-paramétrica e 

multidimensional, da Análise Categorial de Conteúdo e da Análise da Enunciação, concluiu 

que a identidade social do professorado ou o ser professor é resultado de um conjunto de 

regularidades produzidas pelo habitus que dá forma social e sentido à existência do grupo, e 

que a representação social do ser professor sinaliza para três facetas distintas: a faceta 



 

profissional – produto da evolução do próprio grupo no sentido de uma compreensão do seu 

trabalho como expressão de atividades específicas de ensino-aprendizagem que demandam 

desempenho competente e compromissado com os deveres; a faceta do desvelo – resultante 

dos sentimentos e afetividade para com o alunado, a confluência de outras imagens no 

professorado (pai/mãe, psicólogo) e do descaso dos governantes em relação às necessidades 

sociais da população; e a faceta negativa – produto histórico do descaso com a educação e 

com os seus profissionais, apresentando um semblante sombrio no qual estão entrelaçados 

fatores sociais amplos, mais propriamente políticos, tendo implicações diretas na vivência 

cotidiana, isto é, na saúde física e emocional, no desempenho e na motivação para o trabalho. 

Esses achados indicam tensões, ambigüidades e tendências inerentes ao senso comum, ao 

tempo que apontam para a ressignificação do ser professor. 

Lustosa, F. L. de C. G. (2008), com sua tese intitulada – Representações sociais de 

professor partilhada por licenciandos a partir de imagens de professor – conheceu e analisou 

as representações sociais de professor, partilhadas por licenciandos, a partir de imagens desse 

profissional (fotografias de professores em diversos níveis escolares e redes de ensino), 

buscou também evidenciar o processo de (des)valorização por que passa a profissão docente, 

procurando captar possíveis relações existentes entre tais RS e os reflexos nas atitudes destes 

estudantes acerca da própria formação e exercício profissional. A pesquisa foi realizada na 

UFPI-Teresina junto a 165 (cento e sessenta e cinco) licenciandos (15 por curso) com 

aplicação de entrevista semi-estruturada mediada por agrupamentos iconográficos. Para a 

análise dos dados quantitativos, utilizou a função Factor Analysis disponível no Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) e, para os procedimentos analíticos dos dados 

qualitativos, procedeu a uma Análise de Conteúdo por meio da técnica de Análise Categorial 

de Bardin. Recorrendo à teoria das RS de Moscovici e dos Signos de Peirce, para 

fundamentar seus achados, chegou à conclusão de que os licenciandos percebem a profissão 

docente inserida em uma hierarquia de valores relacionada diretamente com a rede e o nível 

de ensino em que o professor atua; e que a grande maioria dos licenciandos comunga RS de 

professor de conteúdo negativo, consolidando as RS hegemônicas acerca da desvalorização 

social do professor. 

Miranda, M. M. (2008), ao redigir sua tese de doutorado que tem por título - A 

constituição dos referentes identitários dos estudantes universitários da FAFIDAM–CE: um 

estudo sobre habitus e representações sociais – objetivou evidenciar as regularidades do 

habitus dos estudantes da Faculdade Dom Aureliano Chaves (FAFIDAM), instituição situada 

na região do Vale do Jaguaribe, Estado do Ceará, e a relação deste com a construção da 



 

representação social de universidade que dá sentido e orienta as ações desse alunado. Apoiou-

se nos conceitos centrais da praxiologia de Pierre Bourdieu, particularmente nas noções de 

habitus, capital simbólico, violência simbólica e campo social; na abordagem das 

Representações Sociais de Serge Moscovici e no modelo teórico-metodológico que propõe 

Domingos Sobrinho, a partir da articulação dessas duas construções teóricas, além da 

abordagem do núcleo central das representações sociais, desenvolvida por Jean-Claude Abric 

e Jean-Claude Flament. Para a apreensão da representação social de universidade, aplicou o 

Teste de Associação Livre de Palavras em dois momentos e a duas amostras da população 

investigada: 480 (quatrocentos e oitenta) estudantes em 2002 e 101 (cento e um) em 2005. Os 

dados produzidos foram analisados pelo software EVOC e pelo método de análise categorial 

de conteúdo (justificativas das evocações), conforme sugere Franco (1986, 2005). A 

apreensão das regularidades do habitus dos estudantes da FAFIDAM ocorreu por meio da 

aplicação de um questionário que enfocava temas relativos às preferências sobre música, 

rádio, televisão, tipo de lazer e entretenimento, práticas de leitura, posse de certos bens de 

consumo, escolaridade da família, condições de moradia e transporte, dentre outros itens 

reveladores dos gostos e estilos de vida. Esses resultados foram analisados com o auxílio do 

software Statistical Package for Social Sciense (SPSS). Constatou que o núcleo central é 

composto pelos campos semânticos aprendizagem, conhecimento e pesquisa, o que sustentou 

a tese de que, uma vez situados na periferia do campo científico nacional, os estudantes da 

FAFIDAM atribuem um sentido à instituição universitária e guiam suas práticas em relação a 

esta, como se a mesma fosse uma extensão da Escola e das práticas escolares vivenciadas na 

educação básica. Segundo a pesquisadora, isso ficou evidenciado nos campos semânticos 

aprendizagem e conhecimento e nas produções discursivas que os justificam. O campo 

semântico pesquisa apareceu como resultado de uma ressignificação do sentido hegemônico 

atribuído à universidade pelos grupos detentores de maior volume de capital científico, 

portanto, da legitimidade para falar e ditar as normas da vida científica do país. Concluiu, 

conforme sugere o modelo proposto por Domingos Sobrinho, uma estreita relação entre os 

conteúdos representacionais identificados e o habitus estudantil pesquisado; os sistemas de 

esquemas mentais que o compõem são fortemente influenciados pela posição e condições 

sociais de sua constituição; os estudantes objetivam e ancoram a universidade como uma 

escola e a pesquisa como algo abstrato e retórico, dentro do espírito da “boa vontade 

cultural”, como dizia Bourdieu; e que os efeitos de imposição de legitimidade, ou seja, da 

violência simbólica, levam estes a construírem discursos que têm pouca relação com a 

realidade. 



 

Melo, E. S. do N. (2009), em sua tese de doutorado intitulada - Representação social 

do ensinar: a dimensão pedagógica do habitus professoral – afirma que ensinar é uma 

atividade inerente à condição humana e que o papel para exercer essa ação tem sido atribuído 

ao professor, o qual se vê obrigado a adequar-se às demandas da conjuntura histórica.  

Partindo do pressuposto da existência de um descompasso entre o que o Estado e o discurso 

científico receituam para a ação do professor, a pesquisadora resolveu identificar a 

configuração e a estrutura da representação social do ato de ensinar construída por professores 

do ensino fundamental da rede pública estadual de Natal/RN. Fundamentando-se no modelo 

teórico desenvolvido por Domingos Sobrinho (1998, 2000 e 2003), que articula a praxiologia 

de Pierre Bourdieu com à Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici e, lançando 

mão de pesquisa bibliográfica e documental do PCM e de observação, como suportes teórico-

metodológicos, concluiu 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. 

Dantas, M. M. A. (2009), ao realizar uma pesquisa que resultou na sua dissertação de 

mestrado intitulada – Escola Ativa como semeadora de sonhos nas turmas multianuais: 

representações das(os) professoras(es) da microrregião de Mossoró-RN - objetivou apreender 

as representações sociais de Escola Ativa por professoras(es), para compreender em que 

medida essas representações influenciam na aceitação e utilização das estratégias do 

programa. O estudo privilegiou 112 (cento e doze) professoras(es) que há mais de um ano 

atuavam no programa nos seis municípios da microrregião de Mossoró-RN (Areia Branca, 

Baraúna, Grossos, Mossoró, Serra do Mel e Tibau). Recorrendo à teoria das Representações 

Sociais e do Núcleo Central, a uma abordagem plurimetodológica e uso de técnicas 

quantitativas e qualitativas (Associação Livre de Palavras e Entrevistas semi-estruturadas), 

submeteu os dados às análises com o auxílio do software EVOC e análise de conteúdo. 

Concluiu que nas representações há uma atitude de aceitação e valorização positiva dos 

partícipes ao Programa Escola Ativa. Concluiu também que, no Núcleo Central, essas 

representações estão objetivadas em torno das palavras ação, aprendizagem, autonomia e 

interação.  

Braz, M. C. D. L. (2009), ao escrever sua dissertação de mestrado – Como vão se 

formando os professores em física e química: embates entre o ser, o ter e o fazer na formação 



 

de licenciandos da UFRN sob a perspectiva da teoria das representações sociais – acessou e 

compreendeu as representações sociais sobre Física e Química para os grupos de licenciandos 

desses cursos como também suas representações sociais sobre o “Ensinar”. Para tanto utilizou 

duas fontes de dados: a Técnica da Associação Livre de Palavras de Abric e o Procedimento 

de Classificação Múltipla de Roazzi. Os dados oriundos da primeira fonte foram analisados 

sob a proposição de Grize, Vergés e Silem; enquanto os da segunda foram submetidos a 

análises multidimensionais associadas à Teoria das Facetas; e ainda, as manifestações 

discursivas produzidas pelos sujeitos durante a aplicação do PCM foram analisadas pela 

Teoria da Análise do Discurso de Bardin e Franco. Concluiu em sua pesquisa que as 

articulações que emergem a partir das análises apontam com relação ao grupo de licenciandos 

em Física, que esta ciência estava calcada na concepção racionalista. Quando transformada 

em objeto de ensino, a Física, conteúdo escolar, passou a demandar do aluno do ensino 

fundamental e médio a abstração, como habilidade cognitiva facilitadora da aprendizagem. 

Os elementos identitários assinalados nas articulações entre as RS de Física e de Ensinar 

emergiram da relação antagônica entre os licenciandos e o professor formador, como também 

da relação especular entre eles mesmos e seus alunos de ensino fundamental e médio, e, 

sobretudo, quando enfrentam o fazer docente, devido às dificuldades impostas pelo próprio 

sistema educacional e pela fragilidade do curso de formação inicial. O grupo de licenciandos 

em Química sinalizou em seus discursos tais articulações quando conceberam Química como 

uma ciência empirista e afirmavam ser o “Ensinar” uma transmissão desse conhecimento e a 

“Didática” do ensino de Química uma direção para a aprendizagem pela utilização de 

métodos pedagógicos, no sentido de levar o aluno a descobertas. Os conteúdos psicossociais 

construídos e manifestos nas relações com as articulações simbólicas das RS estudadas 

estenderam-se à relação de identidade. Esta relação, para este grupo, apontou elementos 

identitários resultantes do trânsito entre sua posição de alunos com relação ao saber Química 

e como professores na relação com o trabalho docente, trazendo os conteúdos relacionais daí 

decorrentes para o espaço do ensinar, anunciado pela “Troca de Conhecimento” e “Jogo de 

Cintura”. Dando conta de questões emergentes no cenário das discussões sobre formação e 

profissionalização docente. O olhar psicossocial acerca desse trânsito pode ensejar obstáculos 

epistemológicos, práticos e pedagógicos limitadores de uma configuração do trabalho de 

ensino como atividade profissional, especialmente pelas condições particulares em que foram 

construídas as articulações dos sentidos para “Física” e “Ensinar”; e “Química” e “Ensinar” 

aqui tratados. A pesquisadora pode observar que, em tese, tais obstáculos podem 



 

denunciar implicações aos fazeres pedagógicos que dificultam principalmente o processo 

de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e médio.  

Gadelha, M. J. de A. (2009), ao escrever sua tese de doutorado que se intitula – 

Representações sociais de formação continuada: com a palavra as professoras do ensino 

fundamental da rede pública de Natal/RN - objetivou analisar tais representações 

comparativamente em relação às participantes das redes estadual e municipal situadas em 

Natal/RN, Brasil. Contribuíram para o alcance desse objetivo 158 (cento e cinqüenta e oito) 

professoras e a vasta literatura sobre formação em desenvolvimento profissional e as 

formulações teóricas propostas por Moscovici e colaboradores, com relevância para a Teoria 

do Núcleo Central defendida por Abric. O corpus decorrente das evocações em torno de 

formação continuada e as justificativas das docentes foram submetidas a diferentes 

métodos/técnicas informatizados, por meio dos Programas EVOC e ALCESTE. Assim, 

chegou à conclusão de que, embora os ideários pedagógicos que perpassam as representações 

sociais das docentes da rede estadual sejam ancorados em concepções escolanovistas e 

tecnicistas e as das professoras da rede municipal tendam a um ideário sócio-interacionista, a 

opção por trabalhar com o campo simbólico permitiu identificar o compromisso político-

social dos grupos com os impactos da formação na aprendizagem de seus alunos. 

Como podemos observar, nos trabalhos escolhidos para ilustrar as produções do 

PPGEd da UFRN foram utilizados a Teoria das Representações Sociais, como não podia 

deixar de ser, os procedimentos de coleta dos dados (TAPL, PCM, entrevistas, memoriais, 

questionários) e a tecnologia de softwares (EVOC, SPSS, ALCESTE) para a análise dos 

dados, fortalecendo os nossos estudos nestes aspectos, pois nos ofereceram a praticidade no 

trato com novas modalidades de pesquisa. 

A clientela investigada em cada estudo variou entre docentes do ensino fundamental 

da rede pública, licenciandos e jornalistas, todos exercendo suas atividades profissionais 

distintamente em 4 (quatro) Estados da região nordeste: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e 

Paraíba. Assim como no nosso estudo, tal escolha premiou o critério da acessibilidade 

favorável aos pesquisadores. Nenhum de nós ousou investigar representações distantes do 

nosso universo domiciliar ou de trabalho. 

Em linhas gerais, a educação foi o tema dos trabalhos e, por ser muito abrangente, 

cada pesquisador lançou seu olhar para diferentes aspectos. Assim é que a identidade do 

profissional docente, o seu ideário, a dimensão pedagógica, a tardia profissionalização, a 

formação continuada, o ensino de Geografia, Programa Escola Ativa, foram objetos de estudo 



 

que trouxeram significativa contribuição, por tratar de questões compatíveis com o nosso 

tratado, a exemplo das discussões sobre o ser-fazer docente. 

É lugar comum dizer que cada trabalho apresentou resultado condizente com o objeto 

investigado. Entretanto, ressaltamos a pesquisa de Andrade (2003), que, de forma semelhante 

à nossa, revelou ser o ato de aprender inerente ao aluno e desvinculado do professor.  

 
 
1.5. Caracterização dos Sujeitos   
               

Para pesquisar a estrutura das RS de docência dos licenciandos selecionados e elucidar 

os sistemas de significação socialmente produzidos, partilhados e enraizados nas suas 

representações, nos espelhamos em Sousa, Pardal e Villas Bôas (2009), estudiosos 

participantes da pesquisa-mãe realizada pela FCC/CIERD-Ed, que apresentaram seus 

primeiros achados (pesquisa em andamento). Aplicamos, igualmente, os dois tipos de 

questionários por eles utilizados (Anexos C e D) e procedemos às análises estatísticas 

descritivas sobre os dados obtidos para traçarmos o perfil sócio-demográfico e promovermos 

as primeiras aproximações às atitudes valorativas quanto à profissão docente; a exemplo dos 

autores acima citados.  

O critério de escolha dos sujeitos da pesquisa ocorreu em função de pertença à 

desenvolvida pela FCC/CIERS-Ed, que vem utilizando licenciandos, especialmente, de 

Pedagogia e Letras. Mas como o número mínimo de participantes para aplicar a TALP é 100 

(cem), os discentes dessas duas licenciaturas eram insuficientes. Nesse sentido, por conta da 

facilidade de acesso aos alunos da Licenciatura em Biologia, decidimos incluí-los. Escolhidos 

os sujeitos (alunos do primeiro período letivo dos Cursos de Pedagogia, Letras e Biologia), 

aplicamos inicialmente os questionários acima citados.  

Mas o que vem a ser um sujeito? Nas palavras de Jodelet (2009, p. 694), 

O sujeito como outro é inseparavelmente instituído e instituidor: ‘Eu me projeto nele 
e ele em mim, há uma projeção-introjeção, produto do que eu faço nele e do que 
ele faz em mim, verdadeira comunicação através de um movimento lateral: trata-se 
de um campo intersubjetivo ou simbólico, o dos objetos culturais, que é nosso meio, 
nossa articulação, nossa junção’. 
 

Em termos percentuais, podemos visualizar pela tabela abaixo a participação dos 

sujeitos por cada curso incluído na investigação: 

 

 

 



 

Tabela 1 - Distribuição dos participantes por curso 

CURSO PERCENTUAL DE PARTICIPANTES 
Licenciatura em Ciências Biológicas 28% 
Licenciatura em Pedagogia 30% 
Licenciatura em Letras 42% 

TOTAL 100% 
Fonte: Dados da pesquisadora 

  
Pretendia-se que o maior percentual dos alunos pesquisados (40%) fosse do curso de 

Pedagogia, para que nos aproximássemos mais da pesquisa realizada por Sousa, Pardal e 

Villas Bôas (2009) sobre representação social de trabalho docente. Contudo, as circunstancias 

da data da coleta dos dados, final do período letivo, levou a uma concentração de alunos do 

curso de Letras. 

 

1.5.1. O perfil dos estudantes  

 

 Serão apresentados a seguir, através de gráficos percentuais, os dados que o 

Questionário Perfil dos sujeitos pesquisados permitiram revelar. Paralelamente a cada 

resultado apresentado, dialogamos com Sousa, Pardal e Villas Bôas (2009), por se tratar de 

uma pesquisa com características semelhantes.  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos participantes por sexo 

 
Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Perfil 

 

Constata-se uma preponderância significativa do sexo feminino, ou seja, 83% dos 

sujeitos são mulheres e apenas 17% são homens. Esse dado é uma constante em algumas 

pesquisas a exemplo da realizada por Sousa, Pardal e Villas Bôas (2009), que apresentou 

percentual de 93% de mulheres nos cursos de Educação.   
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Gráfico 2 – Distribuição dos participantes por idade 

 

Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Perfil 

Os dados apontam que a distribuição dos estudantes nas faixas etárias corresponde, 

respectivamente, aos seguintes percentuais: 45% possuem entre 17 e 19 anos de idade; 37% 

estão na segunda faixa, entre 20 e 23 anos de idade; 13% possuem entre 24 a 30 anos de 

idade; e apenas 5% estão na última faixa etária que é acima dos 31 anos de idade. Isso revela 

que quase 50% dos sujeitos pesquisados são jovens com menos de 20 anos de idade, 

percentual este diverso dos dados da pesquisa realizada pela FCC e coordenada por Sousa, 

Pardal e Villas Bôas (2009), que apresenta mais de 50% dos sujeitos acima dos 20 anos de 

idade. Provavelmente esta diferença se deve à presença majoritária de alunos das licenciaturas 

em Letras e Biologia, que buscam estes cursos como alternativas de ingresso no mercado de 

trabalho, de preferência em outros locais que não a escola, tais como os laboratórios de 

análises biológicas, comércio, concursos públicos em geral. Ou seja, afirmam buscar o curso 

superior como veículo de preparação para galgar objetivos diversos da docência, ficando esta 

opção mais afeta a alguns alunos do curso de Pedagogia.  

 
Gráfico 3 – Distribuição dos participantes por etnia 

 
Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Perfil 
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Com relação à etnia, nenhum entrevistado considerou-se Indígena. Os sujeitos 

restantes assim se auto-identificaram: Pardos (42%), Brancos (39%), Negros (14%) e 

Amarelos (5%). Comparada à pesquisa de Sousa, Pardal e Villas Bôas (2009), na qual os 

sujeitos se intitularam brancos com percentual acima dos 49%, constatamos diferenças 

facilmente compreensíveis pela localização da nossa pesquisa numa cidade do nordeste 

brasileiro, com população bastante miscigenada. 

 
Gráfico 4 – Distribuição dos participantes por estado civil 
 

 
Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Perfil 

 

Os dados deste gráfico nos revelam que nenhum dos sujeitos pesquisados é Viúvo, 

Separado ou diz viver num estado civil intitulado de Outros. Dos 100 (cem) sujeitos apenas 

14% são Casados(as) e a grande maioria, 86% é Solteira, dados compreensíveis devido à 

juventude da maioria dos participantes e aos tipos de cursos, que absorvem muitos jovens. 

Também as condições econômicas e educacionais da cidade devem desempenhar um papel 

determinante, pela sua posição de polo agregador, tanto de produção como de 

comercialização, com reflexos na ampla rede escolar disponível para os habitantes, fruto 

ainda dos investimentos institucionais federais feitos na década de 1970, quando Picos era o 

‘marco zero’ da construção da rodovia tranzamazônica, carreando para lá grande contingente 

de trabalhadores qualificados, fornecedores, e suas famílias, certamente provocando 

demandas educacionais imediatas que ficaram como herança, inclusive o próprio campus da 

UFPI, que depois de sua implantação, nos anos de 1980, teve seu funcionamento suspenso por 

vários anos. Assim, as demandas por escolaridade vêm recebendo oferta regular desde a 
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década de 1980, revelando-se na baixa idade e estado civil majoritariamente ‘solteiro’ dos 

ingressantes nos cursos universitários pesquisados. 

 
Gráfico 5 – Distribuição dos participantes segundo a escolaridade da mãe 

 

Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Perfil 

 

Quanto à escolaridade das mães dos sujeitos pesquisados, percebemos uma 

concentração no nível até a 4ª série do Ensino Fundamental (32%), mas um dado que chama a 

atenção é a busca pelo Ensino Superior, pois somando aquelas que já tinham concluído com 

aquelas que se encontravam em processo de formação durante a pesquisa temos 21%. Com 

relação ao Ensino Médio, os dados apontam um total de 15%, sendo 11% concluído e 4% 

incompleto. 11% das mães desses sujeitos nunca freqüentaram a escola, portanto são 

analfabetas. Outro dado interessante é que todos os alunos pesquisados conhecem o grau de 

escolaridade da mãe, informação que não irá se repetir quanto à escolaridade do pai.  
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Gráfico 6 – Distribuição dos participantes segundo a escolaridade do pai 

 
Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Perfil 

Descrevendo os dados apresentados no gráfico, temos uma concentração no nível até a 

4ª série do Ensino Fundamental (50%), contudo, com percentual bem mais elevado que os das 

mães. Diferente das mães também é a busca pelo Ensino Médio (8%) e Superior (7%), o que 

representa um percentual bem inferior; já o analfabetismo (14%) é mais acentuado ainda entre 

os pais. Outro fato interessante é que alguns alunos afirmaram desconhecer a escolaridade do 

pai, isso leva a inferir que, provavelmente, se trata de filhos com pais desconhecidos, ou que 

estes não têm interesse ou conhecimento do grau de escolaridade do pai, o que não acontece 

com relação às mães, pois todos os sujeitos conhecem a escolaridade destas.  

 
Gráfico 7 – Distribuição dos alunos com relação ao auxílio financeiro da família para 
manutenção do sujeito pesquisado 

 
Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Perfil 
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Os alunos pesquisados, na sua quase totalidade (89%), recebem auxílio financeiro dos 

pais para a sua manutenção, o que leva a crer que estão fora do mercado de trabalho. Este fato 

pode ser atribuído à faixa etária, pois quase (50%) dos alunos têm entre 17 e 19 anos de idade. 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos participantes em relação à renda familiar 

  

Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Perfil 

 

Os dados indicam que a grande maioria das famílias dos sujeitos dispõe de uma renda 

familiar de até três salários mínimos (68%). Uma pequena parcela dos sujeitos informou que 

dispõe de uma renda entre três e dez salários mínimos (18%), muitos desconhecem a renda da 

própria família (14%), isso talvez revele uma falta de interação entre os membros de uma 

família. Nenhum sujeito revelou possuir renda familiar acima de 10 salários mínimos. Estas 

faixas de renda devem ser relativizadas em relação às mesmas encontradas junto a sujeitos de 

grandes centros urbanos, tendo em vista as condições de otimização da renda oferecidas pelas 

cidades de pequeno porte, onde as distâncias são menores e a verticalização ainda não 

aconteceu, reduzindo os gastos com transportes e impostos urbanos, taxas condominiais, taxas 

de saneamento, dentre outros itens. A presença de quintais favorece também a criação de 

pequenos animais para consumo próprio, o plantio de hortas e pomares privados, bem como a 

compra direta de produtos agrícolas aos produtores.  
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Gráfico 9 – Distribuição dos participantes com relação à disponibilidade de computador 
conectado à internet em sua residência  

Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Perfil 

 
 O gráfico por si só já revela, incontestavelmente que os sujeitos pesquisados não 

possuem computador conectado à internet em suas residências, podemos inferir também que 

muitos sequer possuem computador em seus lares. Assim, em termos percentuais vemos que 

79% não possuem computador com internet e apenas 21% possuem computador conectado à 

internet. 

 

1.5.2. Percepções e expectativas em relação à docência 

 

Seguindo os passos de Souza, Pardal e Villas Bôas (2009), também analisamos 

atitudes e valores dos jovens licenciandos, como estratégia inicial para compreender como se 

constituem as representações sociais de Docência, a partir do Questionário Carta (Anexo D), 

que contempla as informações que possuem sobre sua futura profissão; sua atitude ante a 

docência; se pretendem lecionar depois de formados; suas motivações para com esta 

profissão; aconselhamento para quem pretende ingressar na carreira do magistério; e 

expectativa da família e dos amigos para com a escolha do magistério como profissão. Todas 

estas questões são estratégias de acercamento a aspectos valorativos que permeiam as 

representações dos sujeitos, considerando o caráter epistemológico complexo e híbrido das 

representações sociais, no amálgama de informação, imagem e atitude, tal como qualificou 

Moscovici em sua obra original. 

Iniciando pelo tempo estimado para conclusão do curso, 100% dos sujeitos 

informaram, no momento da coleta, que concluirão o curso em quatro anos. Lembrando que 

os dados foram coletados em junho e julho de 2008, isto significa que provavelmente 

concluirão o curso no final do ano de 2011. 
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Gráfico 10 – Pretensão de lecionar imediatamente depois de formado 

 Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Carta 

 

O gráfico mostra que 87% dos alunos pretendem lecionar imediatamente depois de 

formados e apenas 13% não tem essa pretensão. Podemos atribuir o alto percentual de 

aceitação ao trabalho, talvez, à oferta de emprego na área educacional, que é uma das mais 

abundantes no município onde fora realizada a pesquisa. Quanto ao menor percentual, este 

pode estar ligado ao desejo de obtenção do grau de Bacharel como relataram alguns 

entrevistados: “(...) eu não quero parar como professor, eu quero me aperfeiçoar mais, não 

quero ficar só na Licenciatura, quero me expandir mais, quero me especializar e tal.” (S1).  

 
Já que Medicina é um curso muito caro e eu não tô podendo pagar, então eu tô 
começando por baixo. Eu resolvi escolher o curso de Biologia por ter vários espaços 
no mercado, posso trabalhar na genética, com clínicas, laboratórios. É por isso que 
eu escolhi o curso de Biologia, eu poderia escolher outro curso, queria escolher 
Bioquímico mesmo, porque Bioquímico pra mim é mexer com aquelas fórmulas 
químicas, fazer remédios, porque o meu sonho é o que? É ser Bioquímico e abrir 
uma farmácia de manipulação aqui em Picos.” (S2). 
 
...eu gosto da natureza, assim eu também pretendo me especializar na área da 
genética pra ter um futuro mais alto (...) eu sei da área, de como a gente pode 
trabalhar além de lecionar. Tem várias opções que se você não quiser lecionar, você 
pode se especializar em diversas áreas também. (S3). 
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Gráfico 11 – Motivação pessoal para ser um professor 

Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Carta 

 

Neste item é praticamente unânime a intenção dos sujeitos pesquisados em relação à 

motivação pessoal para ser um professor, visto que 90% sentem-se desafiados a buscarem 

novos métodos de ensino; apenas 2% estão descrentes do processo de ensino; e, 8% vêem um 

impasse entre o desafio da busca e o desânimo por não atingirem seus objetivos.  

 

Gráfico 12 – Conselho dos sujeitos investigados para quem pretende ingressar no Magistério 

 
Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Carta 
 

 Com relação aos conselhos dos sujeitos investigados para quem pretende ingressar no 

Magistério, assim podemos ler o gráfico. Dentre as três possibilidades oferecidas pelo 

Questionário Carta, a maioria (89%), opinou que seus alunos aprenderão se você estiver 

preparado; outros aconselharam: não deixe escapar o sonho de ensinar (18%); e, ninguém 
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opinou não espere muito de seus alunos, o que nos leva a inferir que os sujeitos investigados 

estão muito confiantes na preparação como o requisito essencial para o exercício da profissão 

escolhida. 

 

Gráfico 13 – Minha família acha que eu fiz uma boa escolha profissional 

 
Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Carta 

  

A respeito da opinião da família sobre a escolha da profissão, existe uma assertiva 

positiva, o que representou um percentual de 78% de aprovação contra 22% de não aprovação 

da escolha. Inferimos assim que a família valoriza a profissão e de certo modo influencia na 

escolha. Dado este muito característico do pensamento interiorano do nordeste brasileiro que 

atribui à escolarização um critério essencial para melhoria social e financeira das novas 

gerações.  

 
Gráfico 14 – O que os meus amigos falam sobre ser professor 

 
Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Carta 
 

Com relação à opinião dos amigos sobre ser professor, os dados apontam que não vale 

a pena ser professor, pois os percentuais são claros: 65% acreditam que não vale a pena 

exercer a profissão à qual pleitearão depois de formados e 35% ainda acreditam na profissão 

docente. Com percentuais próximos aos produzidos pela pesquisa realizada pela FCC, (73%) 
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dos amigos dos futuros docentes não crêem que valha a pena ser professor. (SOUSA, 

PARDAL e VILLAS BÔAS, 2009). 

 
Gráfico 15 – Com qual profissão a de professor mais se aproxima 

 

Fonte: Dados do pesquisador obtidos a partir do Questionário Carta 
 

Finalmente, o último aspecto analisado diz respeito à semelhança da profissão de 

Professor a outras profissões. Os sujeitos indicaram, dentre as sete possibilidades sugeridas, 

ser mais parecida com a de Psicólogo (63%), seguida de Padre/Pastor (11%), Advogado e 

Pedreiro empataram com um percentual de (7%), novo empate entre Médico, Engenheiro e 

Outros com (4%). A indicação em primeiro lugar à semelhança entre Professor e Psicólogo 

também pode ser constatada na pesquisa realizada pela FCC, que apresentou um percentual de 

(56%). (SOUSA, PARDAL e VILLAS BÔAS, 2009, p. 27).  

 

1.6. Concluindo 

 
Concluindo esta fase investigativa, podemos afirmar que os estudantes pesquisados 

são essencialmente mulheres jovens entre seus 19 e 24 anos de idade; de cor parda; solteiras 

cujas mães possuem escolarização até de nível superior e pais com baixa instrução; recebem 

auxílio financeiro dos progenitores e estes possuem renda familiar em torno de três salários 

mínimos; não possuem rede de computadores em casa. Estes mesmos sujeitos pretendem 

lecionar logo depois de formados; contudo, afirmam não pretenderem parar seus estudos na 

graduação, sonham com uma especialização, com a formação continuada; a grande motivação 

para o magistério é o desafio em buscar novos métodos de ensino; sugestionados a aconselhar 

os pretendentes a esta profissão, acreditam que os alunos aprenderão se os professores 
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estiverem preparados; a família os apóia na escolha da profissão, no entanto os amigos acham 

que não vale a pena ser professor; acreditam, finalmente, que sua profissão se assemelha à do 

psicólogo. 

Com base nessas informações podemos afirmar que os alunos ao ingressarem em suas 

respectivas formações têm clara a questão da desvalorização da profissão, principalmente 

considerando a remuneração. No entanto, se sentem motivados pela função social que a 

profissão tem e pela vocação de que se reconhecem possuidores e que os faz convictos da 

escolha profissional, apesar da falta de experiência no magistério nesse momento de suas 

vidas. 

A partir da observação dos gráficos surgiram alguns questionamentos: 

A disparidade de escolarização entre os pais seria fruto da ocupação profissional 

destes ou resultante da falta de oportunidade e/ou adequação dos estudos para o sexo 

masculino?  

Embora se trate de uma cidade com certo grau de desenvolvimento, Picos oferece 

como atividade econômica predominante as do setor primário (produção). Nestas sociedades 

rurais o professor possui um papel de destaque. Seria então o Magistério o canal de ascensão 

social dos filhos ou a escolaridade em nível superior a produtora da tão sonhada “educação” 

(saber portar-se)? 

Entre os jovens amigos dos sujeitos predomina a idéia de que a docência tem pouca 

valia. Estariam os amigos no grupo dos que privilegiam a independência financeira em 

detrimento da realização profissional? Até que ponto tais concepções estão influenciando 

nossos participantes da pesquisa, uma vez que para estes a eficiência no magistério está 

atrelada à excelência na formação e que a manutenção do sonho de ensinar tem pouca 

significância? A formação será utilizada por eles para o exercício docente ou para ingresso no 

mercado de trabalho, porém em outras funções? 

A relação estabelecida entre o professor e o psicólogo estaria embasada pelo saber 

comum de que ambos se prestam a ajudar o próximo a se conhecer e buscar melhorias, o que 

necessariamente resulta em aprendizagens? 

A busca de respostas a tais indagações pode levar a novas investigações por parte dos 

interessados nessa temática. 

 

 
 
 
 



 

CAPÍTULO II 
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1. Percurso Teórico-Metodológico 

 

Pelo que vimos expondo nos capítulos precedentes, a pesquisa ora relatada se funda na 

teoria das representações sociais, privilegiando as formulações originais de Serge Moscovici 

(1978 e 2009). Para favorecer a compreensão do objeto de estudo, lançamos mão da 

abordagem estrutural, segundo Abric (2000) e também da abordagem sociogenética, segundo 

Wagner (1998, 2003). A perspectiva estrutural está consolidada em muitos estudos, no Brasil, 

realizados nas duas décadas recentes, desde que foi proposta por Abric e aqui veiculada por 

Sá a partir de 1996. Já a abordagem sociogenética é mais recente e conta com poucos estudos 

no país, sendo adotada por pesquisadores da UFRN desde o início dos anos 2000, com base 

nos estudos pioneiros de Roazzi (1995, 2002). Encontramos também algumas poucas 

pesquisas que envolvem análise sociogenética entre pesquisadores do CIERS-Ed, a partir de 

2008. 

Outro aspecto que merece destaque é a falta de diálogos entre as pesquisas 

desenvolvidas com as duas abordagens, a estrutural e a sociogenética, lacuna que nos 

propusemos preencher através do desenho desta pesquisa, adotado a partir das reflexões de 

Carvalho (2003) sobre os paradigmas de pesquisa em representações sociais, quando a autora 

nos lembra que as Ciências Formais têm como paradigma a Matemática, pois para elas 

verdade é coerência, por requer a presença ativa do sujeito racional, que encontra em si 

mesmo, um critério fundamental para verificar a validade dos procedimentos. As Ciências 

Empírico-Formais, ou Ciências Naturais, têm como paradigma a Física Matemática, tendo o 

método da experimentação como condição de verificação do acesso à verdade, concebido 

como correspondência ao real. Já as Ciências Humanas caracterizam-se por não terem um 

paradigma epistemológico único, alguns repousando na Antropologia, outros na Lingüística, 

outros na própria Psicologia. De qualquer modo, qualquer dos três paradigmas tem sua 

referência na cultura, a qual nos permite reconhecer o fenômeno humano, novo corte 

epistemológico inseparável da experiência simbólica. A experiência da verdade não se 

caracterizará apenas pela coerência e a correspondência. Para a Psicologia, o acesso a esse 

novo nível epistemológico, só acontecerá com uma significativa mudança no critério de 



 

cientificidade (o consenso) e no conceito operacional (o símbolo), acarretando, portanto, nova 

forma de experiência da verdade como consenso simbólico.  

Isto nos coloca diante de uma grande complexidade nesse terceiro tipo de ciência (e de 

psicologia científica), que reclama, para além da coerência das ciências formais, e da 

correspondência das empírico-formais, uma experiência simbólica, na forma de comunicação 

- aí incluída a polissemia da significação. Além do mais, tudo isso requer interpretação, como 

forma científica de lidar com os fenômenos humanos. Parafraseando Carvalho (2003a), num 

crescendum, se a univocidade é uma das propriedades dos conceitos matemáticos (e não 

precisa ser interpretada), ela relativiza-se no campo da física, tornando-se polissêmica no 

campo das humanas, onde a verdade só é reconhecida como uma experiência existencial 

(cognitiva+emocional) compartilhada.  

Com este apoio teórico-metodológico, portanto, defendemos a tese de que a estrutura 

das representações sociais espelha as condições sociogenéticas que as engendraram, e 

que estas permeiam sua organização estrutural, no determinado momento-contexto em 

que a representação social foi captada. 

O desenho de pesquisa, portanto, emergiu das reflexões teórico-metodológicas 

desenvolvidas a partir da tese que foi defendida, inicialmente formulada como hipótese de 

pesquisa, a requerer procedimentos que coletaram informações sobre a organização estrutural 

da representação ao objeto de estudo – a docência. Ao mesmo tempo, foram necessários 

procedimentos que captaram a dinâmica social das negociações de significados que deram 

sustentação a esta estrutura. Para captar a estrutura da RS, utilizamos a Técnica da Associação 

Livre de Palavras (TALP), e sua posterior análise pelo software EVOC (2000). Em paralelo, 

para compreender as condições sociogenéticas, realizamos o Procedimento de Classificações 

Múltiplas (PCM) coadunado a Análises Estatísticas Multidimensionais (MDS).  

 

2.2 Sobre os Instrumentais para Coleta dos Dados 
 

2.2.1 Caracterização e Aspectos Metodológicos da TALP 

 

Neste tópico enfocamos a identificação de elementos implicados e a compreensão do 

seu processo hierárquico, para os sujeitos em formação, por entender que o próprio sentido de 

docência norteará a forma de pensá-la bem como suas práticas cotidianas. Pressupomos que 

tanto a evocação (os elementos) quanto sua hierarquização (a estrutura) refletem referentes 

culturais do espaço em que foram produzidas, profundamente marcadas pela memória coletiva 



 

e a história do grupo social específico. Neste sentido, consideramo-las decorrentes de 

processos históricos e sociais vivenciados em âmbito local. Por ser constituída, basicamente, 

por um conjunto de informações, além de crenças, opinião de um dado objeto social, a 

representação social resulta de um esforço constante de tornar comum algo que é incomum, 

conhecido o que é estranho, tornando familiar, o não-familiar. 

A TALP, dado o seu caráter espontâneo e menos controlado, permitiu o acesso aos 

elementos constituintes do objeto estudado. Seu uso justificou-se pelo caráter projetivo, pois 

facultou ascender, pelas vozes dos participantes da pesquisa, os elementos constitutivos do 

universo semântico sobre o objeto de estudo, bem como seu conteúdo e sua organização.  

Para Sá (1996, p. 115), a TALP é “uma técnica maior para coletar os elementos 

constitutivos do conteúdo de uma representação”. Enquanto que para Abric (2001, p. 59), ela 

“permite atualizar elementos implícitos ou latentes que seriam sufocados ou mascarados nas 

produções discursivas”. 

Segundo Nóbrega e Coutinho (2003), essa técnica ou, como é denominado por elas, 

Teste de Associação Livre de Palavras, foi originalmente desenvolvido por Jung (1965), com 

o objetivo de realizar diagnóstico psicológico sobre a estrutura da personalidade de sujeitos. O 

teste fora adaptado ao campo da psicologia social por Di Giacomo (1981).  

 
Diferentemente dos objetivos clínicos de Jung, os pesquisadores em RS visam 
identificar as dimensões latentes nas RS, através da configuração dos elementos que 
constituem a trama ou rede associativa dos conteúdos evocados em relação a cada 
estímulo indutor. (...). Trata-se de um instrumento que se apoia sobre um repertório 
conceitual no que concerne ao tipo de investigação aberta que permite evidenciar 
universos semânticos e que colocam em evidência os universos comuns de palavras 
face aos diferentes estímulos e sujeitos ou grupos. (NÓBREGA e COUTINHO, 
2003, p. 68).  
 

A TALP consiste em captar palavras evocadas pelos participantes da pesquisa a partir 

de estímulos indutores, os quais estão relacionados ao objeto da representação, aqueles podem 

ser apresentados aos respondentes por via oral (palavra, frase, idéia, expressão, provérbio), 

visual (figura, fotografia, filme) ou sonora (música, som). Os estímulos são previamente 

definidos pelo pesquisador, em função do objeto a ser investigado. É um instrumento de 

aplicação rápida, de compreensão fácil. 

Segundo Nóbrega e Coutinho (2003), com relação à aplicação, é conveniente que o 

pesquisador ilustre com um exemplo semelhante para facilitar ao sujeito respondente como se 

processará o procedimento de aplicação bem como o de emissão das respostas. Outro fator 

importante é orientar os sujeitos com relação ao tempo, quanto mais rápido for 

evocada/registrada a resposta, melhor e fidedigno é o resultado. 



 

Para a codificação dos dados, inicialmente é elaborado um banco para cada palavra 

estímulo. Esse procedimento é feito através da construção de uma tabela no programa 

Windows Excel, onde são listadas todas as evocações referentes aos estímulos exatamente na 

ordem em que são evocadas e colocado um asterisco naquelas tidas como a mais importante 

(MANUAL EVOC, 2000). Antes de iniciar o processo de execução do programa EVOC, que 

focaliza as dimensões estruturais da representação, apontando o núcleo central, é 

recomendado fazer as aproximações semânticas. 

A representação social de um objeto pode ser identificada por diferentes olhares ou 

procedimentos. Um deles está diretamente vinculado à Teoria do Núcleo Central, que se 

originou a partir das pesquisas experimentais de Jean-Claude Abric no ano de 1976. Segundo 

Abric (1994, p. 73), “Toda representação está organizada em torno de um núcleo central (...) 

que determina, ao mesmo tempo, sua significação e sua organização interna” e este é “um 

subconjunto da representação composto de alguns elementos, cuja ausência desestruturaria a 

representação ou lhe daria uma significação completamente diferente”.  

Abric, prefaciando a obra - Núcleo Central e Representações Sociais, de Celso Pereira 

de Sá (1996), evidenciou a importância da abordagem estrutural para a análise científica das 

mentalidades e para a compreensão de problemas sociais da atualidade que vão além das 

tomadas de posições ideológicas e a reconhece como complementar à teoria das 

Representações Sociais.  

Sá (1996) nos esclarece que o NC assegura o cumprimento de duas funções essenciais: 

a função geradora – elemento pelo qual se cria ou se transforma a significação dos outros 

elementos; e a função organizadora – elemento unificador e estabilizador da representação 

pelo qual se define a natureza dos vínculos estabelecidos entre todos os demais elementos. O 

núcleo central é o elemento que mais vai resistir à mudança.   

Assim, podemos dizer que o Núcleo Central determina o significado, a consistência e 

a permanência de uma representação social e resiste à mudança, já que toda modificação do 

NC provoca transformação completa da representação. Depreendemos, portanto, que o núcleo 

estruturante indica o consenso de um grupo e contribui para a continuidade e permanência da 

representação.  

Abric (1998) defende que os elementos de um conteúdo representacional são não 

somente hierarquizados, mas organizam-se em torno de um núcleo constituído por um ou 

alguns elementos. Em torno desse estariam outros elementos considerados periféricos, 

formando, então, um duplo sistema: central e periférico. 



 

Assim, a ideia básica dessa teoria é a de que toda representação está organizada em 

torno de um núcleo central que determina, ao mesmo tempo, a significação e organização do 

conteúdo representacional relativo a determinado objeto, seja ele material ou essencialmente 

simbólico. Segundo Domingos Sobrinho (2010), outro aspecto importante é que sendo um 

subconjunto da representação composto por um ou alguns elementos, a ausência de um 

núcleo central desestrutura a representação ou lhe dá sentido completamente diferente. É 

também a base comum e propriamente social sobre a qual se constrói a homogeneidade do 

grupo. 

Parafraseando Sá (1996), em torno do NC, existe um sistema periférico3, 

possibilitando que, gradualmente, ocorram variâncias da representação, suportando a 

heterogeneidade e contribuindo para, com o passar do tempo, ser absorvido pelo NC ou 

mesmo colocado em questão. Podemos dizer também que o sistema periférico é bem menos 

limitante, sendo mais leve e flexível. É considerado como a parte mais acessível, mais viva e 

dinâmica da representação. Seu papel é essencial e pode ser resumido em cinco funções: 

concretização, regulação, prescrição de comportamentos, proteção do núcleo central e 

personalização. 

Os elementos periféricos  
 
 (...) são determinados pelas acentuações individuais e o contexto imediato da 
construção representacional, por isso possibilitam a flexibilização dos sentidos 
centrais. O sistema periférico funciona como defesa da representação, embora seja 
através dele que, na maior parte dos casos, ocorrem as transformações de seu 
conteúdo: mudança de ponderações, interpretações novas, deformações funcionais 
defensivas, integração condicional de elementos contraditórios, posto que nesse 
sistema são toleradas e vivenciadas  as contradições do cotidiano. (DOMINGOS 
SOBRINHO, 2010, p. 32). 

 
Abric (1998) não se preocupou, em sua abordagem inicial, com o caráter fugidio, 

mutante, flexível de uma representação social, localizado nas expressões mais 

individualizadas do sistema periférico, mais diretamente afetos às questões do cotidiano, por 

serem mais ligado ao contexto imediato, sendo assim mais flexível e voltado a atualizações e 

mudanças. Pelo contrário, cuidou em identificar o caráter mais estável, organizador e 

permanente das representações. Assim, todo o esforço de seu trabalho foi no sentido de 

delinear as razões da centralidade e a importância do núcleo central na estruturação e sentidos 

presentes em uma representação social.  Parafraseando Melo e Carvalho (2011), as 

características por ele identificadas reafirmam a relevância do seu estudo, que aponta o núcleo 

                                                 
3 O sistema periférico é “[...] mais associado às características individuais e ao contexto imediato e contingente, 
nos quais os indivíduos estão inseridos. Este sistema periférico permite uma adaptação, uma diferenciação em 
função do vivido, uma integração das experiências cotidianas”. (ABRIC, 1978, p.33). 



 

central como a parte da representação vinculada aos sistemas socioculturais mais amplos, 

presentes na memória coletiva, no habitus, nas crenças e valores, consistindo na parte comum 

partilhada de um grupo social, menos variável e mais vinculada à permanência das 

representações. 

 Segundo Sá (1996), se as representações têm um núcleo, é porque elas são uma 

manifestação do pensamento social; e em todo pensamento social há certa quantidade de 

crenças, coletivamente produzidas e historicamente determinadas, devendo ser respeitadas, 

posto que elas são o fundamento dos modos de vida e garantem a identidade e a permanência 

de um grupo social.  

 O núcleo central corresponde ao que Moscovici (1978) denomina de parte não 

negociável da representação social. Para Abric (1994), o núcleo central constitui a base 

comum e consensual de uma representação social, aquela que resulta da memória coletiva e 

do sistema de normas ao qual o grupo se refere. Na sua linguagem, os elementos do núcleo 

central constituem prescrições absolutas. Duas representações serão consideradas idênticas se 

forem organizadas em torno de um núcleo central, mesmo se o conteúdo for extremamente 

diferente. Em situações nas quais o ator dispõe de uma relativa autonomia em relação às 

restrições impostas pela situação ou pelas relações de poder, as representações sociais 

desempenham um papel determinante sobre as práticas sociais.  

 
2.2.2. Caracterização e Aspectos Metodológicos do PCM 

 

Segundo Roazzi (1995), o PCM é uma metodologia de investigação que foi 

desenvolvida a partir dos procedimentos de categorias-próprias de Sherif e Sherif (1969) e das 

tarefas de classificação utilizadas por Vygotsky (1934). Segundo aquele autor, em psicologia, 

é usual considerar a forma como indivíduos conceitualizam o mundo a sua volta, a partir da 

habilidade em categorizá-lo mediante sistemas classificatórios em que estímulos diferentes 

entre si são tratados como equivalentes numa mesma categoria. Tal procedimento contrasta 

como a maioria das investigações psicológicas do passado, que utilizaram análises focadas 

numa só dimensionalidade e fragilizaram o acesso às formas categóricas de construção de 

mundo pelos sujeitos. O aspecto qualitativo é relevante não somente pelas categorizações, 

mas, sobretudo, pela forma de construção dos sistemas classificatórios utilizados pelos 

sujeitos para organização complexa destas categorizações num todo e também pela relação 

conceitual entre os elementos de cada categoria. Nas palavras de Roazzi (1995, p. 12), 
 



 

Pela investigação de como e quais categorias as pessoas usam quando interagem 
com os aspectos do mundo no qual vivem, pode-se compreender como as pessoas 
pensam em relação a estes aspectos e como os conceitualizam.  

 
Em seus estudos, Roazzi (1995, 2002) tem aprofundado a questão da verificação 

empírica, indicando o PCM como referencial teórico-metodológico possibilitador de 

apreensão de representações sociais, ou seja, dos sentidos atribuídos aos objetos simbólicos 

pelas pessoas a partir de suas práticas e de suas relações. 

É importante lembrar que as categorias encontradas através do PCM não se 

confundem com categorias teóricas levadas a confirmação ou falseamento, mas emergiram 

dos sujeitos, numa condição de livre associação de idéias, processo este alinhado com a 

perspectiva associativa de pesquisa. Pelo fato de os sujeitos não terem que verbalizar nem 

escrever respostas a questões, é pertinente pressupor que tais categorias refletem os tipos de 

similaridades e diferenças qualitativas da realidade em construção, envolvendo suas multi-

dimensionalidades, na tentativa de construir seu objeto simbólico. Daí se constatar a 

insuficiência em considerar uma única dimensão para a compreensão do fenômeno 

psicossocial em estudo. Torna-se, portanto, necessária a análise destas várias dimensões para 

a compreensão mais próxima possível do fenômeno que se deseja estudar, o que se assemelha 

aos estudos de Andrade (2003), Lira (2007), Braz (2009), dentre outros.  

Dois procedimentos devem ser realizados: o de Classificação Livre e o de 

Classificação Dirigida, pelos quais o sujeito classifica as 25 (vinte e cinco) palavras mais 

evocadas a partir da TALP. 

Durante o procedimento da Classificação Livre (CL): “(...) o sujeito é convidado a 

considerar uma série de itens ou elementos relevantes para o objetivo da investigação e a 

classificá-los ou categorizá-los de acordo com algum critério que possua um significado para 

ele”. (ROAZZI, 1995, p. 12). Neste momento os alunos são convidados a classificarem as 

vinte e cinco palavras a partir de critérios definidos por eles próprios e a categorizarem as 

palavras em quantos grupos desejarem, desde que as palavras tenham algum tipo de relação 

entre elas; não devem colocar a mesma palavra em dois agrupamentos e todas as palavras 

sejam classificadas em algum agrupamento. Caso o aluno não queira classificar uma ou outra 

palavra, o pesquisador pode sugerir que ele use um agrupamento do tipo: não classificadas. É 

solicitado ao aluno que dê um nome ou título a cada agrupamento justificando-o, o título tem 

a função de levar o sujeito a fazer uma síntese e, portanto, exige um nível maior de abstração 

e permite que ele elabore sua “teoria” do agrupamento, ao mesmo tempo em que indica a 

imagem que pretendeu atribuir a este agrupamento. Esta parte é fundamental para o estudo da 

RS.  



 

O segundo procedimento, a Classificação Dirigida (CD): “(...) é realizada quando o 

pesquisador deseja verificar uma hipótese sobre um aspecto específico das conceptualizações 

dos indivíduos”. (ROAZZI, 1995, p. 14). Tal classificação é extremamente útil para a 

comprovação de categorias do critério de classificação livre, sustentando ou não sua validade.  

O Manual de aplicação do PCM recomenda que novamente sejam apresentadas as 25 

(vinte e cinco) palavras mais evocadas na primeira fase. O pesquisador então solicita aos 

alunos que façam 5 (cinco) agrupamentos com estas palavras segundo a relação que cada uma 

delas mantém com a expressão ou objeto de que se pretende abstrair a representação, 

seguindo os critérios: no primeiro grupo as 5 (cinco) palavras que mais tem a ver; no segundo 

as 5 (cinco) que menos tem a ver; no terceiro as 5 (cinco) que ainda se relacionam; no quarto 

as 5 (cinco) que se relacionam mais ou que menos se relacionam; e finalmente no quinto 

grupo as 5 (cinco) palavras restantes. 

As contribuições do PCM e das Análises Multidimensionais foram pontuadas nas suas 

potencialidades para o exame empírico de suposições teóricas e hipóteses de pesquisa. 

Segundo Roazzi (1995), a partir da investigação de quais categorias são formadas pelos 

sujeitos, de como as formam e de como as empregam quando interagem com aspectos do 

objeto estudado, é possível compreender como os sujeitos o inscrevem e o representam. 

Parafraseando Braz e Carvalho (2011), essas categorias e sistemas classificatórios são 

verdadeiras matrizes cognitivo-sociais, que o PCM faz sobressair dando-nos material 

empírico para conhecermos condições que permitiram aos sujeitos, individuais e coletivos, 

ancorarem e objetivarem aspectos específicos do objeto, no campo da representação social. 

 

2.3 Procedimentos de Análise dos Dados  

 

Para o tratamento dos dados coletados através da TALP, utilizamos o Ensemble de 

Programmmes Permettant l’analyse des Evocations (EVOC, 2000) – conjunto de programas 

que permite a análise das evocações. Pierre Vergès, Psicólogo suíço, criou este software para 

processar os dados segundo dois passos: o primeiro permite detectar a saliência dos prováveis 

elementos do núcleo central, comumente evidenciada em termos de freqüência das 

evocações, e dar visibilidade à sua natureza coletiva; o segundo possibilita destacar a 

participação individualizada na construção do conteúdo representacional, através da análise 

da ordem média das evocações. Segundo Domingos Sobrinho (2010), o software apresenta a 

organização dos elementos (aqueles que compõem o possível núcleo central e os elementos 

periféricos) em gráficos constituídos por um diagrama composto por quatro quadrantes a partir 



 

de dois eixos: um eixo horizontal, referente à Ordem Média das Evocações (OME) e um eixo 

vertical ligado à freqüência intermediária das evocações (F). 

Convém ressaltar que apenas a freqüência não é suficiente, de acordo com Abric, para 

determinar os elementos do Núcleo Central (NC). É necessário também calcular a ordem 

média das evocações e cruzar essas duas variáveis. A freqüência revela a natureza 

essencialmente coletiva da representação; a força semântica transparece a saliência de um 

elemento, obtida por meio da análise quantitativa, o que é um forte indicador de seu 

pertencimento ao núcleo central, contudo, não lhe confere, isoladamente, a centralidade da 

representação, pois essa se define muito mais por sua dimensão qualitativa. 

A Análise Estatística Multidimensional ou, em inglês, Multidimensional Scalogram 

Analysis (MSA), foi utilizada para o tratamento dos dados gerados na Classificação Livre, o 

pressuposto desta técnica estatística é a interpretação dos dados enquanto medidas de 

(des)similaridade, separando, no plano euclidiano, os itens não semelhantes e aproximando os 

semelhantes. Baseada em Braz Carvalho (2011), afirmamos que estes julgamentos de 

similaridades possibilitam a conversão das distâncias de natureza psicológica em distâncias 

euclidianas, de tal modo que as categorias dos sujeitos acerca do objeto podem ser apreciadas 

de forma totalmente visual, numa relação topológica direta das distâncias visuais entre os 

pontos do mapa com as distâncias subjetivamente atribuídas aos elementos pelos sujeitos, 

através dos processos de categorização e classificação operados.  

A matriz de dados analisadas pelo MSA é retangular, pois mostra geralmente os itens 

em linhas e os sujeitos em colunas, por isto é chamada de ‘escalograma’. Essa distribuição 

significa que os itens são tratados como a população de pesquisa. Isso é o que Zvulun (1978, 

apud ROAZZI, 1995) chamava de distribuição multivariada de observações quando existe 

uma designação simultânea de categorias para uma dada população em um grupo de itens. 

No entendimento de Roazzi (1995), o MSA cria uma representação geométrica da 

distribuição multivariada (escalograma), 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. 

A Análise da Estrutura de Similitude ou ainda Análise dos Menores Espaços, um 

escalonamento multidimensional não-métrico, em inglês Similarity Structure Analysis or 

Smallest Space Analysis (SSA), é utilizada para analisar os dados provenientes da 

Classificação Dirigida. Ele difere da MSA pelo fator quantitativo entre os diferentes itens 

analisados. Desta forma é possível se obter um mapa das variáveis em termos de 

configurações geométricas de dimensionalidade espacial mínima, que é determinada a partir 



 

do coeficiente de alienação (coeficiente de Pearson) e dos coeficientes de distância derivados. 

Coadunamos assim nosso entendimento com a assertiva de Braz e Carvalho, ao afirmarem 

que a distância entre os pontos reflete o grau de similaridade entre os elementos (palavras), ou 

seja, quanto mais semelhantes mais correlacionadas e mais próximas no espaço euclidiano, o 

que forma regiões de contigüidade. Assim, quanto maior a correlação entre dois pontos menor 

a distância entre eles. 

A contribuição da análise SSA é possibilitar a visualização das formas das partições 

pela ordenação das facetas representadas na projeção da figura. Dependendo da natureza dos 

dados, se qualitativa ou quantitativamente diferentes, as regiões serão apresentadas 

espacialmente diferentes devido à ordenação de suas facetas. Nas palavras de Roazzi (1995, p. 

76), 

para facetas quantitativamente diferentes, as regiões serão representadas 
espacialmente de maneira ordenada. Ao contrário, diferenças de caráter qualitativo 
apresentarão partições não ordenadas. Assim, o tipo de partição permite ao 
pesquisador conhecer quais facetas são ordenadas, qual a direção desta ordenação e 
quais facetas não são ordenadas. 

 
Existem quatro tipos de partição de facetas. A não ordenada será do tipo polar, pois 

cada elemento da faceta corresponderá a diferentes direções na projeção, emanando de um 

ponto de origem comum. Para uma faceta parcialmente ordenada, que pode desempenhar um 

papel modular, os elementos são projetados em regiões concêntricas em volta de um ponto 

de origem comum indicando uma ordem a partir dos elementos da área central para as áreas 

concêntricas mais periféricas. A terceira faceta apresenta ordem simples, desempenha um 

papel axial e seu espaço de projeção é dividido por uma série de linhas paralelas, refletindo 

uma ordem gradual de seus elementos. Finalmente, se a noção de ordem de uma faceta for a 

mesma por mais de uma faceta, o tipo de ordenação da faceta desempenha um papel 

associado e sua partição apresenta uma ordenação parcelada.   

Na figura abaixo estão representadas de maneira esquemática os 4 (quatro) tipos 

diferentes de representações acima descritas: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3 – Tipos de Facetas 
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Fonte: Roazzi (1995, p. 28). 

 

Segundo Braz e Carvalho (2011), a Teoria das Facetas é uma referência para a análise 

da estrutura de similaridades, visto que essa teoria apresenta uma variedade de métodos para 

analisar dados, métodos esses que se destacam por um número mínimo de restrições 

estatísticas. As autoras nos esclarecem ainda que os dados resultantes das classificações 

dirigidas são inicialmente projetados em colunas, correspondendo a um determinado item, e 

os sujeitos ocupando linhas. Em cada célula haverá um número indicativo da avaliação do 

item pelo sujeito, definido por um critério de natureza ordinal. 

Com base nos pressupostos acima, a base lógica desta teoria para as várias estruturas 

regionais é fundamentada em considerações sobre ordenação/não ordenação entre os 

elementos de cada faceta. A faceta ordenada representa os atributos quantitativos do universo 

contido (cada elemento sucessivo na ordenação denota maior grau do atributo que o elemento 

precedente). Na faceta não ordenada os elementos representam uma propriedade semântica 

não ordenada - aspectos qualitativos do universo contido. 

Segundo Braz e Carvalho (2011), o caráter exploratório do PCM contribui para 

acessarmos os mecanismos de ancoragem e objetivação das representações sociais, pois tal 

procedimento evidencia, durante sua aplicação, não apenas as categorias, mas a construção do 

sistema de classificação dos sujeitos para as categorias formadas, explicitando suas tentativas 



 

de ancorar o objeto de estudo aos conceitos e imagens preexistentes, comparando-o com o 

paradigma de uma categoria que julgam ser apropriada, ao tempo em que reproduzem um 

conceito em uma imagem, ou seja, o objetivam, pelo estranhamento diante de aspectos não-

familiares emergidos da realidade social.  

As duas análises MSA e SSA são viáveis com a utilização do Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) – software informático que permite realizar cálculos complexos e 

visualizar os resultados - para as questões fechadas, mais especificamente o PCM.  

As formas de ação e conceituação são refletidas nos sistemas de classificação e 

categorização manifestos nos momentos de realização dos PCM, como veremos no próximo 

capítulo deste documento. As categorizações que fizeram e o como atribuíram conceitos a 

estas, nos possibilitou a compreensão sobre a natureza destes conceitos e como os 

organizavam nas relações estabelecidas com a representação social do objeto de estudo. 

 

   

 



 

 

CAPÍTULO III 
 

3. RESULTADOS 
 

Organizamos a apresentação dos resultados em dois tópicos, a seguir. O primeiro 

resulta da aplicação da técnica de associação livre de palavras, na forma de quadros 

elaborados a partir do software EVOC, e o segundo se apóia nos mapas perceptuais 

resultantes das estatísticas multidimensionais, aplicadas às classificações livres e dirigidas. 

Queremos lembrar que as palavras evocadas durante a associação livre espelham um campo 

semântico em torno do objeto de estudo e que esta semântica (o conjunto das palavras 

evocadas pelos sujeitos) não se constitui num vazio social, mas emerge de um todo social 

organizado em torno de idéias comuns, veiculadas pelo chamado ‘discurso circulante’, que, 

embora proveniente das conversações cotidianas, envolve informações de diferentes origens, 

através da propagação, da propaganda e da difusão de idéias, algumas destas geradas no 

universo reificado. Parte dessas informações possui caráter normativo, tais como os 

documentos legais, outras têm caráter instituinte, embora que não normativo, por serem 

proferidas por pessoas de reconhecida pertença a grupos sociais distintivos e instituições de 

prestígio social para o objeto da representação. 

Para o objeto de estudo desta pesquisa, é de se supor que os discursos proferidos pelas 

instituições de formação e pesquisa docente têm função instituinte privilegiada, especialmente 

entre os sujeitos pesquisados, que são alunos de cursos de formação para a docência. A função 

instituinte a que nos referimos emerge das representações reveladas por estes sujeitos, seja na 

forma de concordância ou discordância. É o que veremos a seguir. 

           

3.1. SOBRE A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

 Neste tópico constatamos quais são os elementos da representação social de docência e 

como esses elementos se organizam a partir da Teoria do Núcleo Central. Para tanto nos 

baseamos nos estudos de Abric, o criador da teoria, e de Sá, o grande divulgador da teoria no 

Brasil. Buscamos ainda em Melo e Carvalho (2011) alguns subsídios para estabelecer um 

diálogo na contemporaneidade de ambos os estudos – o delas e o nosso, dadas as semelhanças 

entre objeto (RS de docência), objetivo (verificar o NC), instrumental de coleta e análise dos 

dados (TALP e EVOC). 

 



 

 

3.1.1. O Núcleo Central (NC)  
 

Para identificação do NC aplicamos a TALP utilizando os três termos indutores ou 

palavras-estímulo: DAR AULA, ALUNO e PROFESSOR, sugeridos pelo CIERS-Ed 

conforme está estabelecido no Manual do Aplicador (Anexo A). Para maiores esclarecimentos 

quanto ao procedimento desta aplicação vide Anexo B. 

Por ser um procedimento de investigação que privilegia aspectos qualitativos inerentes 

à natureza do objeto simbólico, o adotamos por convergir para o interesse dessa pesquisadora 

em desvelar a representação social de docência para os licenciandos em Letras, Pedagogia e 

Biologia do Campus de Picos, ou seja, como o grupo de sujeitos pesquisados pensa, sente e se 

comporta frente às diferentes situações e experiências relacionadas com seus itinerários 

formativos. 

Participaram da TALP 100 (cem) sujeitos, sendo 30 (trinta) alunos do Curso de 

Pedagogia, 42 (quarenta e dois) de Letras e 28 (vinte e oito) de Biologia. Esta técnica 

consistiu na manifestação dos participantes, evocando 4 (quatro) palavras que lhes viessem à 

mente para cada um dos estímulos acima referidos apresentados na forma verbal. O 

participante registrava no formulário próprio as palavras evocadas e em seguida as 

hierarquizavam por ordem de importância.  

As palavras evocadas foram inseridas em planilhas do Excel e estas processadas pelo 

software EVOC que gerou as figuras na forma de quadrantes. Recorremos a Melo e Carvalho 

(2011), para compreender as figuras. Estas explicam em seus trabalhos que no quadrante 

superior esquerdo encontramos as evocações de maior freqüência e posicionadas nas 

primeiras ordens de evocação, sendo sempre inferior à média das evocações. Significa que a 

evocação que ocupa este quadrante ocorreu não apenas com uma maior freqüência, mas 

também de maneira mais rápida que as demais evocações. É neste quadrante onde se encontra 

o provável núcleo central, cujo(s) elemento(s) não se modifica(m), a não ser que a 

representação seja transformada. O quadrante inferior direito é oposto ao anterior, porque os 

valores a ele relativos, contidos nos referidos eixos, invertem-se, constituindo-se nos 

elementos periféricos da representação. Em um plano intermediário, encontramos os 

elementos contidos nos dois quadrantes restantes (o quadrante superior direito e o quadrante 

inferior esquerdo), podendo estar mais próximos tanto da esfera central quanto da esfera 

periférica, também denominada de periferia próxima. 

Pautamos nossas análises e especulações com base na freqüência e força semântica das 

quatro evocações conforme se apresentam nos quadros seguintes: 



 

 

3.1.1. a) Palavra Estímulo Dar Aula 
 

Quadro 1 – Evocação dos alunos da área de Educação do Campus de Picos com relação à 
palavra estímulo DAR AULA  
 
                           F: ≥ 24              OME: < 4,5 

 

aluno                         (37)                      (4,1) 

aprender                    (37)                      (4,2) 

ensinar                      (44)                      (4,0) 

professor                   (39)                       (4,0) 

 

                         F: ≥ 24         OME: ≥ 4,5 

            F: ≥ 10 e < 23                 OME: < 4,5 

 

 

conhecimento         (13)                     (4,3) 

educar                     (12)                     (3,8) 

 

                     F: ≥ 10 e < 23           OME: ≥ 4,5 

               

 

educação                (10)                     (4,8) 

escola                      (15)                    (5,0) 

transmitir                (12)                    (4,9) 

 

Fonte: Software EVOC (2000) 

 

Para a palavra estímulo DAR AULA foram evocadas 400 (quatrocentas) palavras, 

sendo 98 (noventa e oito) palavras diferentes, abrangendo 24,5% do total das evocações e 

considerando como freqüência mínima 5 (cinco) evocações. Assim, no quadrante superior 

esquerdo, que apresenta Freqüência Intermediária (F) maior que e igual (≥) a 24 e Ordem 

Média das Evocações (OME) menor que (<) 4,5 constam os elementos: aluno com F = 37 e 

OME = 4,1; aprender com F = 37 e OME = 4,2; ensinar com F = 44 e OME = 4,0; e professor 

com F = 39 e OME = 4,0. O quadrante superior direito que tem F ≥ 24 e OME ≥ 4,5 

encontra-se em branco ou sem nenhuma evocação. No quadrante inferior esquerdo, onde tem 

F ≥ 10 e < 23 e OME < 4,5 estão os elementos: conhecimento, com F = 13 e OME = 4,3; e, 

educar, com F = 12 e OME = 3,8. No quadrante inferior direito, com F ≥ 10 e < 23 e OME ≥ 

4,5 estão os elementos: educação com F = 10 e OME = 4,8; escola com F = 15 e OME = 5,0; 

e transmitir com F = 12 e OME = 4,9. 

A partir desses dados constatamos que o NC da palavra estímulo DAR AULA está 

circunscrito pelas evocações: aluno, aprender, ensinar e professor, pois como fora definido 

por Abric (1994) e Melo e Carvalho (2011), figuram no quadrante superior esquerdo, o qual 

revela a centralidade do objeto pesquisado. O elemento ensinar parece concentrar a 

representação social de docência, pela posição ocupada e pela função geradora e organizadora 



 

 

dos elementos concentrados mais proximamente ao referido elemento. O segundo quadrante, 

o superior direito, que é o periférico, pois estabelece uma interface ou uma ligação mais 

imediata com o NC e vem complementá-lo, está em branco. Isso pode significar que os 

sujeitos pesquisados crêem que dar aula é uma tarefa que exige conhecimento e resulta em 

educar, pois ambas as palavras encontram-se no terceiro quadrante, o inferior esquerdo, o qual 

também ocupa um lugar intermediário da representação. No último quadrante, o inferior 

direito, congrega os elementos periféricos da representação, no caso desta pesquisa são os 

elementos: educação, escola e transmitir. A sua condição de periferia se deve a uma 

freqüência muito baixa, próxima à freqüência mínima definida pelo EVOC, o que 

corresponde às evocações mais afastadas do sentido DAR AULA, ação considerada 

fundamental à docência.   

Este resultado vem ratificar a proposição da Teoria do Núcleo Central de Abric 

(2003), que em suas reflexões sobre a hierarquia dos elementos do NC, afirma que estes não 

são iguais entre si, mas ocupam lugares distintos de importância. Assim, os elementos 

professor, aprender e aluno não estão investidos de uma mesma centralidade na representação, 

demonstrando que os sujeitos investigados acreditam que não é possível pensar em dar aula 

ou em docência sem o ato de ensinar. 

Os resultados dessa representação estão muito próximos aos achados por Melo e 

Carvalho (2011) numa pesquisa desenvolvida nas Universidades Federais do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e da Paraíba (UFPB), integrando o projeto do CIERS-Ed, que investiga 

representações sociais de estudantes de licenciaturas, sobre docência. Nos dados destas 

pesquisadoras, para o termo indutor dar aula, constatamos exatamente as mesmas palavras no 

quadrante do núcleo central, quais sejam: aluno, aprender, ensinar e professor, inclusive na 

mesma ordem hierárquica de evocação, diferindo apenas nos valores das F e OME.  

Segundo Melo e Carvalho (2011), a presença desses elementos no núcleo central 

remete a duas questões: a primeira é a reafirmação do ideário escolanovista, que passa a 

influir fortemente o pensamento pedagógico brasileiro, que questionou o princípio da 

autoridade da pedagogia tradicional, centrada no professor, transferindo ao aluno o centro da 

organização escolar e da docência (SAVIANI, 1999; GADOTTI, 2004). Com o advento da 

Escola Nova, aconteceu o deslocamento da ação educativa docente, que passa a ser situada 

numa “relação interpessoal e intersubjetiva” de companheirismos e trocas entre professores e 

alunos. (SAVIANI, 1999, p. 24). Nesse ponto reside a segunda: o questionamento do 

elemento professor no centro da representação de docência. Esse deslocamento, insinuado 

pela organização dos elementos no campo do núcleo central da representação social de 



 

 

docência, se opõe ao pressuposto amplamente estabelecido no campo educacional acerca da 

interação professor/aluno, indicando a necessidade de aprofundamento do estudo dessa 

representação social.  

Assim, depreendemos que dar aula, para os sujeitos pesquisados, é a atividade de 

ensinar e educar envolvendo o aluno que aprende e o professor que transmite conhecimentos 

numa instituição chamada escola, construída para promover a educação. Portanto, 

provavelmente a evocação do termo ensinar encerra o núcleo central de DAR AULA, sentido 

inicialmente atribuído à docência, objeto de estudo desta pesquisa. 

 

3.1.1. b) Palavra Estímulo Aluno 
 

Quadro 2 – Evocação dos alunos da área de Educação do Campus de Picos com relação à 
palavra estímulo ALUNO 
 
                               F: ≥ 21              OME: < 4,5 

           

aprender                  (23)                      (4,3) 

aprendiz                 (43)                      (3,9) 

 

               F: ≥ 21                 OME: ≥ 4,5 

        

 

                        F: ≥ 14 e < 20         OME: < 4,5 

         

 

escola                   (14)                       (3,8) 

estudar                  (16)                       (4,1) 

                      F: ≥ 14 e < 20                  OME: ≥ 4,5 

       

dedicação                    (20)                   (4,5) 

inteligente                   (19)                   (4,7) 

interesse                      (16)                   (4,8) 

 

Fonte: Software EVOC (2000) 

 

Quanto à palavra estímulo ALUNO, foram evocadas 400 (quatrocentas) palavras, 

sendo 126 (cento e vinte e seis) palavras diferentes, equivalendo a 31,5% do total das 

evocações e considerando como freqüência mínima 5 (cinco) evocações. Assim, no quadrante 

superior esquerdo, que apresenta F ≥ a 21 e OME < 4,5, constam os elementos: aprender com 

F = 23 e OME = 4,3; aprendiz com F = 43 e OME = 3,9. O quadrante superior direito, que 

tem F ≥ 21 e OME ≥ 4,5, encontra-se em branco, sem nenhuma evocação. No quadrante 

inferior esquerdo, onde tem F ≥ 14 e < 20 e OME < 4,5, constam os elementos escola, com F 

= 14 e OME = 3,8; e estudar, com F = 16 e OME = 4,1. No quadrante inferior direito, com F 

≥ 14 e < 20 e OME ≥ 4,5, estão os elementos: dedicação, com F = 20 e OME = 4,5; 

inteligente, com F = 19 e OME = 4,7; e interesse, com F = 16 e OME = 4,8.  



 

 

Os dados obtidos a partir do quadro gerado pelo EVOC, com relação à palavra 

estímulo ALUNO, levam a constatar que a RS de aluno remete ao ato de aprender, uma 

condição inerente ao aprendiz, situado na escola onde estuda. 

O método utilizado para identificar o núcleo central da representação social de 

docência a partir do termo indutor ALUNO possibilitou a definição dos diferentes graus de 

centralidade que as palavras tomam em cada conjunto de evocações. O quadro representa o 

posicionamento do sentido de aluno como aprendiz. O professor não é evocado a partir da 

palavra-estímulo aluno, em nenhum dos quadrantes. Essa situação parece corresponder às 

articulações reportadas por Abric (2003), Melo e Carvalho (2011), no tocante a um dos tipos 

de relação existentes entre representações: as relações de reciprocidade, que apontam para 

uma correspondência entre elas no tocante à identificação do elemento funcional aprendiz, ao 

ato de aprender e não a um sujeito específico. 

O quadrante imediatamente periférico (o superior direito), e que tem interface direta 

com o NC, está em branco. Isso pode significar que a RS está muito consolidada entre os 

sujeitos investigados. No terceiro quadrante (o inferior esquerdo), aparecem os elementos 

escola e estudar, o que nos levou a inferir que os sujeitos acreditam que aluno é um ser que 

deve estudar em uma instituição chamada escola. No quarto quadrante (o inferior direito), 

como já fora esclarecido, estão as palavras menos significativas para a representação e aqui 

constatamos as expressões: dedicação, interesse e inteligente. Provavelmente este seja um 

discurso circulante remoto e próprio das classes populares que atribuem ao termo inteligente a 

condição para aprender, inteligente é uma palavra generalista compatível com a empiria.  

Comparando nossos achados com a pesquisa de Melo e Carvalho (2011), novamente 

constatamos a centralidade da representação de aluno em torno do aprendiz. Esse fato indica 

uma proximidade de pensamento entre os sujeitos de três Estados diferentes, convergindo 

para RS muito semelhantes e com idêntica centralidade dos elementos evocados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.1.1. c) Palavra Estímulo Professor 
 

Quadro 3 – Evocação dos alunos da área de Educação do Campus de Picos com relação à 
palavra estímulo PROFESSOR 
 
                    F: ≥ 15                            OME: < 4,5 

            

educador                    (26)                        (3,9)  

ensinar                        (24)                        (3,7) 

mestre                         (22)                        (3,7) 

 

                    F: ≥ 15                   OME: ≥ 4,5 

 

 

 

                    F: ≥ 9 e < 14              OME: < 4,5 

        

 

 

                 F: ≥ 9 e < 14                  OME: ≥ 4,5 

      

amigo                         (9)                      (4,7) 

conhecimento            (9)                      (4,6) 

inteligente                 (10)                     (5,2) 

profissional               (10)                     (4,5) 

sabedoria                  (14)                     (4,6) 

 

Fonte: Software EVOC (2000) 

 

Com relação à palavra estímulo PROFESSOR, foram evocadas 400 (quatrocentas) 

palavras, sendo 131 (cento e trinta e uma) palavras diferentes, o que corresponde a 32,75% do 

total das evocações e considerando como freqüência mínima 5 (cinco) evocações. Assim, no 

quadrante superior esquerdo que apresenta F ≥ 15 e OME < 4,5, constam os elementos: 

educador, com F = 26 e OME = 3,9; ensinar, com F = 24 e OME = 3,7; e mestre, com F = 22 

e OME = 3,7. O quadrante superior direito, que tem F ≥ 15 e OME ≥ 4,5, encontra-se em 

branco, sem nenhuma evocação. O quadrante inferior esquerdo, com F ≥ 9 e < 14 e OME < 

4,5, assim como o quadrante anterior, encontra-se em branco, sem nenhuma evocação. No 

quadrante inferior direito, que tem F ≥ 9 e < 14 e OME ≥ 4,5, constam os seguintes 

elementos: amigo, com F = 9 e OME = 4,7; conhecimento, com F = 9 e OME = 4,6; 

inteligente, com F = 10 e OME = 5,2; profissional, com F = 10 e OME = 4,5; e sabedoria, 

com F = 14 e OME = 4,6.  

Assim, o Núcleo Central da palavra estímulo PROFESSOR é constituído pelos termos 

educador, ensinar e mestre. Esse fato nos levou a inferir que os sujeitos pesquisados atribuem 

ao professor as características de um educador e de um mestre que ensina. Como não fora 



 

 

solicitado aos sujeitos justificarem a escolha das evocações, é difícil inferir o porque do uso, 

ora de um termo, ora de outro (mestre, educador) para um mesmo sujeito, o professor.  

Os periféricos próximos (quadrante superior direito e quadrante inferior esquerdo) 

encontram-se em branco, indicando a consolidação e estabilidade da representação social de 

professor, pois as demais palavras que surgem no quadro estão no quadrante inferior direito e 

são exatamente as palavras que estão mais distantes do núcleo central: amigo, conhecimento, 

inteligente, profissional e sabedoria.  

Quanto à pesquisa de Melo e Carvalho (2011), com a qual estamos dialogando, 

constatamos uma grande semelhança do núcleo central encontrado entre os estudantes da 

UFPB, pela presença de dois termos iguais (educador e mestre), mas na nossa pesquisa o 

termo ensinar consta no NC e naquela esta palavra se encontra no quadrante periférico mais 

distante do NC.  

 

3.1.2.  Concluindo 
 

Através do software EVOC foi possível identificar os principais elementos da 

Representação Social de Docência e a maneira como esses elementos estavam organizados 

para a construção dos sentidos que mobilizavam. Aquela emerge do campo associada a muitas 

outras que lhe dizem respeito, no caso desse estudo ela foi induzida pelas próprias palavras 

estímulo: DAR AULA, ALUNO e PROFESSOR.  

É conveniente ressaltarmos que o trabalho do professor “é uma das mais antigas 

ocupações modernas” (TARDIF e LESSARD, 2008, p. 21). E a maioria da população 

mundial está envolvida com esta profissão, seja como aluno, seja como professor. A docência 

configura-se como uma das profissões com o maior número de profissionais e vai além do 

contexto escolar, participa do contexto social situado tanto dentro quanto fora da escola e é, 

ao mesmo tempo, uma atividade individual e coletiva. Por essa razão o docente se assemelha 

a um ator social que negocia diariamente com seus alunos, colegas de trabalho e demais 

agentes educativos. Assim, a docência se constitui numa das chaves para compreender as 

transformações das sociedades, já a construção dos saberes potencializa os processos de 

formação. Tais saberes são ressignificados através das experiências acumuladas pelos 

docentes em suas trajetórias educativas, devendo ser ressaltado que seus valores sociais, 

culturais e epistemológicos relacionam-se diretamente à sua capacidade permanente de 

transformação. 



 

 

Com base no exposto entendemos ser o trabalho docente um processo que requer 

formação política, manifestação ética, capacitação científica e técnica. É um trabalho 

realizado por profissionais que convivem com ambigüidades, incertezas, limitações e 

possibilidades que os leva a problematizar e refletir sobre sua atividade, criando e/ou 

recriando representações sobre o seu trabalho. 

Os sujeitos investigados nesta pesquisa, em seu primeiro ano de formação, assim se 

manifestaram sobre docência: tendo sido esta articulada pelas representações de DAR AULA, 

ALUNO e PROFESSOR. Podemos inferir que a Representação Social de Docência para eles 

é um trabalho executado por um mestre/educador que transmite, direcionado a um aprendiz 

que aprende, circunscrito à escola envolvendo o aluno com todas as suas virtudes (ser 

inteligente, interessado, e dedicado) e o professor amigo, sábio portador de conhecimento e 

também inteligente.  

Este resultado confirma a formulação da Teoria do Núcleo Central como aquele que 

reúne elementos que possuem uma função organizadora da representação social. Em 

decorrência, compreendemos que para os pesquisados não é possível pensar em docência sem 

a presença dos elementos: ensinar, aprendiz e educador. Contudo, constatamos que é uma 

representação social bem tradicional do papel dos atores: docente e discente e da própria 

relação do ensinar-aprender através do ato de dar aula. 

          Por fim, cabe chamar atenção para o fato de que os gráficos gerados a partir das três 

palavras-estímulo indicam que a RS encontrada é muito consolidada, pois os motes: DAR 

AULA, ALUNO e PROFESSOR produziram poucas interfaces entre os quadrantes 

periféricos imediatos (que estão vazios) e o quadrante referente aos elementos do Núcleo 

Central. 

Compreender o Núcleo Central no contexto pesquisado foi o grande desafio que se 

impôs. Os processos subjacentes de negociação dos significados que emergiram nesta 

estrutura representada graficamente, nos levaram à aplicação e análise do PCM, constantes 

no tópico a seguir, onde buscamos conhecer a dinâmica representacional que permeou as 

estruturas tecidas encontradas entre as instâncias do discurso, da instituição e das práticas 

sociais.  

 

 

 

 



 

 

3.2. SOBRE O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DAS 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

Como anunciamos nos tópicos iniciais deste documento, nesta pesquisa buscamos o 

diálogo entre a abordagem estrutural de pesquisa em representações sociais e a abordagem 

sociogenética. Neste sentido, no tópico anterior nos debruçamos à identificação dos elementos 

que compuseram a RS de docência e como se estruturaram em torno do núcleo central. O 

movimento seguinte, que desenvolvemos no presente tópico, volta-se para captar as dinâmicas 

consensuais socialmente atuantes, com força de atualizar (transformar) alguns aspectos e ao 

mesmo tempo potencializar (cristalizar) outros da RS do objeto em estudo.  

Vale ressaltar que são poucos os estudos identificados com a sociogênese, conforme 

proposta de Wagner (1998), aprimorado por ele e Mecha (2003), desenvolvida no Brasil por 

Carvalho (2003), novamente tratada por Braz e Carvalho (2011) e reconhecida atualmente 

como uma das tendências desta área de pesquisa, conforme dito por Souza, Pardal, Villas 

Bôas (2009).  

Registrada a ousadia a que nos propusemos, encontramos em Wagner e Mecha (2003) 

nosso primeiro porto seguro, através do pressuposto lançado e ali desenvolvido sobre a 

indissociabilidade entre discurso, instituição e prática social, no referido processo de 

atualização e potencialização das RS. Naquele texto os autores explicitaram a dinâmica de 

sucessivas construções sociais, envolvidas pelas três instâncias citadas, no contexto do 

romance “The Crucibel”, de Arthur Miller, que deu origem ao filme “As Bruxas de Salem”. O 

romance trata de fatos reais da história americana, quando algumas adolescentes foram 

acusadas de bruxaria, no vilarejo de Salem. De brincadeira despretenciosa entre as 

adolescentes e uma escrava negra que servia a uma família do local, nos serviços domésticos, 

algumas polêmicas foram sendo levantadas, envolvendo mais e mais pessoas adultas e 

detentoras de cargos e posições de poder local. Ao longo do estudo foram demarcados os 

pontos de inflexão em que o discurso cotidiano se institucionalizou, pela interferência formal 

das pessoas de prestígio naquele contexto psicossocial. Os autores também explicitaram como 

o discurso cotidiano informal - com lugar para ambigüidades, se transformou em discurso 

institucional, gerando um consenso ao qual poucos se opuseram publicamente. Na sequência 

dos fatos, no segundo nível de institucionalização, as práticas tornaram-se mais rígidas e 

implacáveis (encarceramento e execução), e diminuíram os discursos informais, pois qualquer 

comentário podia ser uma auto-imputação. Ato contínuo, aconteceram três fases nas 

representações sobre bruxas: na primeira se cogitava sobre sua existência ou não; na segunda 



 

 

já não se discutia sobre sua existência, mas sobre suas características estranhas; na terceira 

seus poderes foram expandidos e qualquer um podia praticar bruxaria ou ser acusado de fazê-

la. Wagner e Mecha nos mostraram, com suas análises, que diferentes sujeitos fazem parte de 

uma mesma rede discursiva, na qual alguns possuem mais poder que outros e nem todos 

influenciam de igual maneira a trajetória dos fatos ou as demais pessoas.  

O reverendo Parris, por exemplo, teve poder suficiente para iniciar a 
institucionalização num momento crítico, mas logo os acontecimentos se tornaram 
independentes dele [...] o próprio Parris termina sendo o defensor convincente da 
existência das bruxas na aldeia. (WAGNER e MECHA 2003, p.39).  
 

Com exemplos como este, os autores defendem o argumento de que os atores sociais 

não participam com os outros e com os fatos porque “querem” ou “tentam” construir um 

objeto, nem decidem a forma como fazê-lo. Ao contrário, construir um objeto socialmente 

significativo é algo que um grupo e seus membros “fazem”, e não algo que “tentam” fazer 

depois de meditar sobre eles. 

Em resumo, este pressuposto da articulação orgânica entre discurso, instituição e 

prática social foi nosso ponto de partida para focar o olhar sobre os mapas perceptuais 

resultantes da aplicação do PCM, nos quais tentamos reconhecer algumas dinâmicas 

consensuais dos discursos circulantes entre os sujeitos a respeito do objeto de estudo, tanto os 

discursos portadores de informações do senso comum como os que veiculam informações do 

universo reificado. Supomos, portanto, que alguns dos temas pulsantes sobre docência possam 

emergir nas classificações e categorizações realizadas pelos nossos sujeitos durante as duas 

fases do PCM e estejam nos mapas perceptuais apresentados e discutidos posteriormente.  

Convém ressaltar que no PCM a lógica de distribuição das palavras evocadas e/ou 

classificadas é Euclidiana, pois o plano é de co-ocorrência, não central e o ponto zero varia, 

não representando uma força eqüidistante, não há equilíbrio de duas forças porque todos os 

pontos se correspondem com todos, é uma concepção espacial ou topológica e não 

matemática como no EVOC, onde a lógica de distribuição das palavras evocadas é cartesiana 

e a correlação de x com y e o ponto zero são pré-figurados. 

 

3.2.1. Resultados das Classificações Múltiplas 

 

Para identificarmos a Representação Social de Docência pelo olhar da sociogênese 

aplicamos o PCM (Anexo E) nas suas duas formas: a Classificação Livre e a Classificação 

Dirigida. Os dados provenientes desses procedimentos receberam análise de co-ocorrência do 



 

 

software SPSS, que posiciona graficamente cada palavra em relação a todas as demais que 

aparecem nos mapas. 

Realizamos o PCM com 10 (dez) sujeitos escolhidos aleatoriamente, do universo dos 

100 (cem) participantes da TALP, que classificaram e categorizaram as 25 (vinte e cinco) 

palavras mais evocadas e mais próximas do núcleo central. Para chegarmos a essas 25 (vinte e 

cinco) palavras adotamos os seguintes procedimentos: dos 100 (cem) sujeitos pesquisados e 

com a utilização dos três estímulos indutores 355 (trezentos e cinqüenta e cinco) evocações 

foram registradas nos protocolos de pesquisa, sendo que desse total, 98 (noventa e oito) foram 

referentes à palavra estímulo DAR AULA, 126 (cento e vinte e seis) à palavra ALUNO e 131 

(cento e trinta e uma) à palavra PROFESSOR. Trabalhamos cada termo indutor isoladamente 

para depois identificarmos as 25 (vinte e cinco) palavras mais evocadas daquele universo. O 

primeiro passo então foi fazer o levantamento da freqüência, o segundo foi estabelecer a 

ordem média das evocações. Por se tratar de três termos indutores, selecionamos as 10 (dez) 

palavras mais evocadas de cada termo e então constatamos cinco (5) palavras repetidas o que 

levou à seleção das 25 (vinte e cinco). De posse dessas 25 (vinte e cinco) palavras preparamos 

as cartelas que foram apresentadas aos alunos. Estas foram digitadas e plastificadas visando 

facilitar o manuseio pelos entrevistados. Após a preparação deste material teve início a 

aplicação do PCM4. 

Apresentamos neste tópico os resultados obtidos através do Procedimento de 

Classificações Múltiplas em suas duas fases: a Classificação Livre, analisada com apoio da 

Estatística Multidimensional do tipo MAS, e a Classificação Dirigida, analisada com a 

Estatística Multidimensional do tipo SSA. 

Como teorias de base para análise dos dados projetados nos gráficos – Mapas 

Perceptuais, recorremos inicialmente a Wagner e Carvalho (2003), nos seus estudos sobre a 

indissociabilidade entre discurso, instituição e prática social, em busca de dinâmicas 

consensuais compatíveis com a organicidade dos universos simbólicos. Encontramos em 

García (1999) subsídios para dialogar sobre as três dimensões do ser-fazer docente, que estão 

presentes nos gráficos resultantes dos tratamentos estatísticos mencionados. Alves (1998) nos 

forneceu argumentos necessários para demarcar as dimensões concreta e simbólica da 

                                                 
4 A título de esclarecimento, as 25 (vinte e cinco) palavras utilizadas na Fase II (Procedimento de Classificação 
Múltipla) foram provenientes da FCC. O que significa que não foram as evocadas pelos nossos sujeitos. 
Contudo, feito manualmente o levantamento da freqüência e ordem média das palavras evocadas pelos sujeitos 
dessa pesquisa constatamos que das 25 (vinte e cinco) palavras, 11 (onze) foram exatamente iguais, 4 (quatro) 
foram sinônimas e apenas 10 (dez) foram diferentes. Com esse percentual de 60% de concordância semântica 
entre as evocações dos dois grupos pesquisados, optamos pelo uso das 25 (vinte e cinco) palavras selecionadas 
no âmbito da pesquisa do CIERS-Ed para elaborar as cartelas do PCM que realizamos.     



 

 

categoria ‘ambiente’, proposta por García, visto que a mesma se apresenta nas formas de 

produto e de processo–espaço e lugar, como veremos durante as análises a seguir. De 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) trouxemos elementos da sua discussão sobre 

profissionalização, tais como função de profissionalidade e profissionalismo. Subsídio 

relevante adveio de Jodelet (2009), da sua abordagem à questão da subjetividade, nas 

dimensões intersubjetiva e transubjetiva.  

Se o que interessa nesse tipo de pesquisa é uma metodologia que permita ao 

participante utilizar seus próprios construtos5 e que o encoraje a expressar seus próprios 

pensamentos sobre os mesmos, isto é, que o deixe livre para expressar sua forma específica 

de pensar, nenhum pressuposto pode ser apresentado a priori sobre o conteúdo destes 

construtos e pensamentos, como também sobre a estrutura destes antes dos dados serem 

analisados.  

 
3.2.1. a) Classificação Livre  

 

O mapa a seguir se refere aos resultados da classificação livre e resulta da 

Multidimensional Scalogram Analysis (MSA), em inglês, ou Análise Escalonar 

Multidimensional, em português.  

Para ler o mapa é fundamental ter em mente que a lógica de análise da MSA não é 

somativa, mas de comparação, variável por variável, considerando o perfil completo da 

estrutura apresentada. Tendo como base a inter-relação entre os itens (palavras), a MSA 

coloca numa mesma região visualmente identificável os elementos de uma mesma categoria 

representada. A utilização da MSA visa respeitar as peculiaridades qualitativas pela 

preservação dos conteúdos originais mantendo a inteireza dos dados em sua natureza, 

estrutura e relações. As linhas de separação do espaço do mapa em regiões, por nós 

desenhadas, necessariamente preservaram a localização dos pontos e serviram apenas para dar 

visibilidade às demarcações entre as regiões e à coesão-dispersão entre os itens (palavras) que 

formam as categorias dentro de cada região do mapa. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
5 1 – Construção puramente mental, criada a partir de elementos mais simples, para ser parte de uma teoria; 
   2 – Objeto de percepção ou pensamento formado pela combinação de impressões passadas e presentes. 
(DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS DE LÍNGUA PORTUGUESA 1.0, DEZEMBRO 2001).   



 

 

Mapa 1 - Classificação Livre das palavras associadas à Docência pelos alunos da área da 
Educação do Campus de Picos 

 
Fonte: Software SPSS (versão 13.0) 
 

Para analisarmos este Mapa recorremos a García (1999), quando disserta sobre a 

formação de professores principiantes, que por sua vez se fundamenta na pirâmide do 

desenvolvimento profissional proposta por Vonk (1983, p. 8), o qual nos esclarece que para 

entender a origem e a natureza dos problemas dos professores iniciantes é necessário analisá-

los sob três dimensões: “a dimensão pessoal, a dimensão do ambiente, e finalmente a 

dimensão de habilidades e conhecimento profissional. As experiências nessas três dimensões 

interagem entre si e formam as bases de desenvolvimento profissional do professor” [grifo do 

autor]. Para o autor, a dimensão pessoal consiste numa característica essencial de ser um 

professor, pois, nas situações de ensino-aprendizagem, o professor usa a si próprio como 

recurso; a dimensão do ambiente diz respeito à cultura escolar e às responsabilidade do 

professor, ou seja, à organização do ambiente de trabalho; enquanto a dimensão de 



 

 

habilidades e conhecimento profissional se refere às habilidades e conhecimento que um 

professor deve desenvolver e apresenta três aspectos: conhecimento de conteúdo pedagógico, 

habilidades de gestão de sala de aula e, finalmente, habilidades de ensino. 

Neste ponto trazemos Alves (1998) para detalhar a dimensão ‘ambiente’, de García, 

pois, em seu estudo, a autora explicita que o espaço é físico, está dado como produto; já o 

lugar é constituído, em processos de geometrização do espaço, a partir de demarcações postas 

nas relações de poder entre os ocupantes ou destinatários a ocuparem tais espaços, ou deles 

serem excluídos. 

Com relação à profissionalização docente, esta exige que sejam mobilizados os 

pensamentos dos professores, procurando criar, junto aos mesmos, novas referências que 

iluminem seu pensamento e, conseqüentemente, seu agir. O que significa desencadear as 

dimensões internas, a profissionalidade, e a dimensão externa, o profissionalismo. Por 

profissionalidade se entende “o conjunto de características de uma profissão que tem uma 

natureza mais ou menos elevada segundo os tipos de ocupação”. (RAMALHO, NUÑEZ e 

GAUTHIER, 2004, p.53). É através da profissionalidade que o professor adquire os 

conhecimentos necessários ao desempenho de suas atividades docentes, adquire os saberes 

próprios de sua profissão, ou seja, os das disciplinas e os pedagógicos, os quais vão 

alicerçando sua prática e embasando as competências para atuar como um profissional. Com 

relação ao termo profissionalismo, se entende “um processo político que requer trabalho num 

espaço público para mostrar que a atividade docente exige um preparo específico que não se 

resume ao domínio da matéria, ainda que necessário, mas não suficiente”. (RAMALHO, 

NUÑEZ e GAUTHIER, 2004, p.53). Exige-se do professor, em especial, as metodologias de 

ensino, as epistemologias da aprendizagem, a formação aprimorada (obtida nos cursos de 

formação superior) e os diversos fatores para que esteja apto a ensinar. As duas dimensões da 

profissionalização, a interna (profissionalidade) e a externa (profissionalismo) constituem um 

processo dialético de construção da identidade social, são irredutíveis e articuladas uma à 

outra.  

Com base no mapa perceptual, constatamos o predomínio de palavras identificadas 

com a dimensão interna (profissionalidade), fato que apóia nossa opção por denominar a 

representação social encontrada de ‘Representação Social de Docência’ cujo foco está no ‘ser-

fazer docente’ e nas características da profissionalidade para o desempenho profissional, um 

campo representacional mais delimitado em relação à categoria ‘trabalho docente’, veiculada 

teoricamente, mas que não se revelou na empiria desta pesquisa, como também na empiria de 



 

 

Andrade (2003) e de Braz e Carvalho (2011), estudos realizados com o suporte teórico das 

representações sociais.  

Ao visualizarmos a partição resultante da MAS, que aponta para três regiões de 

concentração das palavras, e relacionando aos autores acima referenciados, apresentamos, a 

seguir, a análise de cada região com sua respectiva denominação.  

A primeira região (superior esquerda) denominamos de Dimensão Didática, por estar 

mais relacionada ao fazer docente; a segunda região (superior direita) denominamos de 

Dimensão Afetiva, por relacionar-se mais às característica pessoais do docente; a terceira 

região (inferior) denominamos de Dimensão Formativa, por estar mais direcionada às 

questões inerentes ao exercício profissional. A descrição a seguir comenta as proximidades e 

distâncias entre os elementos, ou seja, as palavras postas aos sujeitos para a classificação 

livre. 

Na Dimensão Didática constatamos os seguintes elementos: aprendizado, estudo, 

disciplina, companheiro, educador, aluno, paciência, ensinar, capacitado e sala de aula. 

Tais palavras nos remeteram ao significado da Didática como a arte de ensinar, ou o fazer 

docente. Por Didática entendemos “uma das disciplinas da Pedagogia que estuda o processo 

de ensino através dos seus componentes – os conteúdos escolares, o ensino e a aprendizagem 

– para, com o embasamento numa teoria da educação, formular diretrizes orientadoras da 

atividade profissional do professor”. (LIBÂNEO, 1994, p.51). 

Associando esta Dimensão aos estudos de García (1999), diríamos que existe uma 

aproximação à Dimensão Ambiente, nas especificidades apontadas por Alves (1998). Assim, 

nesta região do mapa perceptual há palavras que remetem ao espaço físico e seus personagens 

(sala de aula, aluno, educador), mas há outras palavras que remetem aos processos 

institucionais e aos papéis sociais desempenhados pelos personagens nestes processos: 

aprendizagem para o aluno; capacitado, ensinar, paciência para o professor; estudo e 

companheiro para ambos. 

A região Didática se aproxima do que Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) chamam de 

Profissionalismo, por conter palavras que dizem respeito ao que é externo ao professor, porém 

necessário à atividade docente. 

Os sujeitos assim justificaram a similitude e proximidade dos termos: 

Educador é a minha função. Eu escolhi o meu curso (Pedagogia) por convicção, eu 
escolhi por convicção, é por isso que eu digo que é a minha função como pessoa, 
(...) à medida do tempo eu vou ter mais capacidade do que eu já tenho, eu preciso 
ser companheiro e ter estudo. Eu tô fazendo Pedagogia porque eu acredito. (S4). 
[grifo nosso]. 
 



 

 

São qualidades, virtudes do aluno com o professor e com o ensino. É o 
aprendizado, o estudo, a dedicação, a responsabilidade, a disciplina do aluno, a 
sabedoria, a paciência, a atenção. Acho que são virtudes que o aluno deve ter na 
sala de aula com o professor. (...). São características que pertencem tanto ao grupo 
dos alunos como dos professores. (S5). [grifo nosso]. 

 
Na sala de aula tem que haver um profissional, um educador capacitado para que 
haja diálogo com os alunos. Porque um bom profissional é aquele que está na sala 
de aula não só pelo salário, mas sim por capacidade, por amor à sua profissão, por 
se sentir feliz no seu trabalho. (S7). [grifo nosso]. 
 
No caso, com a profissão, já vem o aluno, já vem a disciplina. Você já aprendeu, 
teve atenção, você já pode ensinar, tem o respeito acima de tudo. (S8). [grifo 
nosso]. 
 
Pra haver aprendizado precisa de diálogo, paciência, aluno, sabedoria. Porque uma 
puxa a outra né, faz parte de um acordo. (...) o educador precisa ser capacitado, ele 
precisa ser companheiro. (...) precisa de compromisso quando você vai ensinar. 
Aqui tem disciplina, compromisso, ensinar e atenção você precisa de tudo isso pra 
você ser professor, pra você ensinar, educar alguém. (S9). [grifo nosso]. 
 
Tem que ser companheiro, tem que ter um pouco de disciplina com o aluno, tem 
que ser também um educador como dizem né, tem que juntar vários critérios para 
formar um professor educado pra o aluno ser completo. Esses são os critérios que o 
professor deve ter para ser um professor bom para o aluno, que saiba pegar a 
atenção do aluno pra que ele possa aprender.  Como já falei, ele tem que ser 
companheiro, tem que ser um educador, tem que ter também um pouco de 
disciplina, não brincar demais, também não ser muito rigoroso, tem que saber lidar 
com o aluno mesmo. Tem que ser um educador, tem que ser companheiro em sala 
de aula quando ele precisar e tal. (S10). 

 
Um detalhe que chama a atenção é a proximidade entre as palavras, educador e 

aluno, certamente indicando a estreita relação entre estes dois atores da cena escolar, 

especificamente da relação de docência. Este achado é por demais relevante para subsidiar 

discussões iniciadas por Melo e Carvalho (2011) sobre a ausência ou presença secundarizada 

do elemento/da palavra professor em relação ao elemento aluno, no núcleo central, obtidos 

através da técnica de associação livre de palavras. Note-se que isto também ocorreu entre os 

sujeitos desta pesquisa, como se viu no tópico 3.1.1 deste documento. 

Na Dimensão Afetiva localizamos os seguintes termos: sabedoria, alegria, amor, 

respeito, atenção, compreensão, ajudar e angústia. Nessa dimensão percebemos a 

aproximação da representação de docência sofrendo influência da psicologia e do humanismo, 

pois, como nos esclarece García (1999, p. 37), “ensinar não é só uma técnica. É em parte uma 

revelação de si mesmo e dos outros, uma complicada exploração do intelecto (...). O recurso 

mais importante do professor é ele próprio”.  

Assim, relacionando o pensamento de García à Dimensão que denominamos de 

Afetiva, esta se aproxima da Dimensão Pessoal daquele autor, por contar com palavras ou 



 

 

características inerentes ao ser interior do professor, pois nas situações de ensino-

aprendizagem o professor usa a si próprio como recurso. 

Percebemos que a palavra angústia está bem afastada das demais, isolada. Alguns 

sujeitos assim justificaram seu distanciamento:  

Eu acho que em meio amor, sabedoria e vocação não cabe angústia. Pra pessoa se 
sentir realizada, quando ela se sente realizada, eu acho que o sentimento que ela 
menos vai ter com ela é angústia, devido tantos outros positivos. Acho que 
angústia vai ficar meio de lado não vai ter tanto tempo pra ela. (S3). [grifo nosso]. 
 
Angústia é uma palavra sem fundamento, porque é uma palavra que não tem no 
meu vocabulário, não tem na minha vida. Angústia eu não tenho. (S4). [grifo 
nosso]. 
 
Pra quem tá pretendendo ser professor, angústia é uma palavra que tá fora de 
cogitação. Acho que um professor angustiado não tem nada a ver. E um aluno 
angustiado também não. O professor tá ali pra levantar a auto-estima do aluno, não 
tem nada a ver não. (S8). [grifo nosso]. 

 
Porque um professor não deve tá angustiado, ele deve ser calmo, se ele tiver 
angústia ele não vai ser um bom professor. Porque se ele tiver assim ele não vai ser 
um bom professor na aula. (S10). [grifo nosso]. 
 

Pelo entendimento dos futuros docentes percebemos que a angústia é um sentimento 

negativo, que atrapalha o bom desempenho do professor e que não deve incluir-se no rol de 

afetividades como o amor, o respeito, a atenção... Pelo distanciamento que se verifica no 

mapa, este sentimento deve ser tratado de tal maneira a ser excluído. 

Com relação aos demais termos presentes na Dimensão Afetiva, os sujeitos assim 

justificaram: 

Que eu acho que no momento de sabedoria, de amor, de alegria - aprendizagem e 
angústia não contradizem muito não ... muito com os aspectos. (...). Com a maioria 
da lista, os aspectos do educador com o aluno. (S1). [grifo nosso]. 
 
Eu usei o critério de amor àquilo que você faz, estes são os itens que tem que ser 
utilizados em tudo que você faz, principalmente dentro de uma sala de aula, por isso 
que adotei o tema amor. Porque dentre essas palavras, o amor está nessas palavras, 
e dentro daquilo que você faz. Então eu escolhi o amor. (S2). [grifo nosso]. 
 
Porque é a educação, a educação é essencial à vida [educação, amor, 
responsabilidade, alegria, disciplina] eu acho que através dela que a gente se 
desenvolve como pessoa. É através dela que a gente é capaz, que a gente se torna 
responsável, que a gente dá o que tem de melhor. (...) Eu acredito que o processo de 
ensino se dê dessa forma, a partir do momento em que você quer ajudar, a partir do 
momento em que você compreende, só assim você é capaz de ensinar o aluno. (S4). 
[grifo nosso]. 
 
(...). E para que haja educação é necessário que haja sabedoria, alegria, que haja 
um bom companheirismo. Não adianta a pessoa ser formada e não saber utilizar o 
seu conhecimento. (S7). [grifo nosso]. 
 
(...) Você tem que ser compreensivo, tem que ter um diálogo, tem que ter respeito 
com o aluno, tem que saber ajudar, tem que ter dedicação com o aluno. Assim 
como o aluno tem que respeitar o professor, esse tem que saber ajudar o aluno 



 

 

quando ele precisar, tem que ser dedicado mesmo para que os alunos possam se 
dedicar à aula dele também. (S10). [grifo nosso]. 
 

 As palavras que traduzem sentimentos positivos como amor, alegria, ajudar ... estão 

nesta dimensão justificando exatamente a proposição de García (1999, p. 37) “ no ensino o 

professor usa a si próprio”. Constatamos este pensamento na fala do depoente que diz: “a 

educação é essencial ... através dela que a gente se desenvolve ... que a gente dá o que tem de 

melhor”. 

Na Dimensão Formativa constatamos as palavras: educação, compromisso, 

dedicação, responsabilidade, vocação, profissão e diálogo. Essa denominação juntamente 

com essas palavras nos remete ao conceito de formação. Aqui entendida “como um processo 

de desenvolvimento e de estruturação da pessoa, que se realiza com o duplo efeito de uma 

maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de experiências dos sujeitos”. 

(GARCÍA, 1999, p. 19). [grifo do autor]. 

Assim, aproximando esta Dimensão à proposição de García (1999), esta seria a que o 

autor chama de Dimensão das Habilidades e Conhecimento Profissional na qual os 

professores desenvolvem um grande repertório de conhecimento que os capacita a facilitar o 

entendimento sobre os alunos e para satisfazer as diferenças individuais dos mesmos. 

Comparando aos estudos de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), essa Dimensão 

também se aproxima do que esses autores chamam de Dimensão da Profissionalidade, por 

conter características necessárias ao desempenho da atividade docente, as quais vão 

alicerçando sua prática e embasando as competências para atuar como um profissional. 

Os sujeitos assim justificaram a proximidade dos elementos:  

 
A gente se baseia em algo pra sonhar, e pra chegar no sonho a gente tem que, eu 
acredito assim, tem que ter essas bases [profissão, dedicação, sabedoria, 
capacitado, respeito, sala de aula, vocação, responsabilidade, compromisso], esses 
desafios pra todo profissional, qualquer que seja a área ele consegue se realizar 
profissionalmente, porque não vai sem essa base. Todo e qualquer profissional 
independente da área precisa dessa base. (S3). [grifo nosso]. 
 
Aqui são qualidades a responsabilidade, a compreensão, ser companheiro, a 
dedicação, saber ajudar, o compromisso, na minha opinião, são dons que o 
professor precisa ter para exercer uma boa docência. São qualidades, são virtudes, 
na minha opinião, que ele deve ter para ter um bom desempenho em sala de aula, 
isso é importante para mim. (S5). [grifo nosso]. 
 
É preciso ter vocação, responsabilidade, dedicação e compromisso para responder 
suas tarefas. Porque a pessoa quando ele começa a estudar é uma coisa que não pára 
logo, é uma coisa longa, por vários anos e eu acho que para que haja esta vida de 
estudante tem que ser uma coisa com muito compromisso e com muita 
responsabilidade. (S7). [grifo nosso]. 
 



 

 

Porque na educação é preciso vocação, você tem que gostar, como em todas as 
outras profissões. Você tem que gostar, você tem que se dedicar. (S9). [grifo nosso]. 
 
Com relação a professor, ele tem que ter vocação, compromisso, responsabilidade 
assim, tal. (...) ele tem que ter paciência, (...) tem que ser capacitado pra ensinar, tem 
que ter vocação mesmo. Vocação é ter paciência, é saber agir com as pessoas, é ter 
aquela interatividade com os alunos pra que eles possam aprender. Isso é o que seria 
vocação pra mim. (S10). [grifo nosso]. 

 

Nos depoimentos dos pesquisados, garimpamos algumas expressões que nos 

respaldaram à interpretação dos seus pensamentos: “a gente se baseia em algo para sonhar”. O 

sonho é sem dúvida ser um profissional embasado “na sabedoria e capacitação”. Quando eles 

falam desses requisitos percebemos que estão conscientes da necessidade do professor em 

adquirir conhecimentos necessários ao desempenho de suas atividades docentes, a 

profissionalidade. Quando usam elementos como “dedicação, compromisso e 

responsabilidade”, vemos aí retratado o aspecto do profissionalismo que, ao lado da 

profissionalidade, mobilizarão estes futuros docentes. 

   

3.2.1. b) Classificação Dirigida  
 

Nesta fase da pesquisa buscamos a consolidação das hipóteses levantadas na 

Classificação Livre. O mapa da Classificação Dirigida é resultante de um escalonamento 

multidimensional não-métrico, em inglês Similarity Structure Analysis or Smallest Space 

Analysis (SSA).    

Como já fora esclarecido por Carvalho (2003a), a Classificação Livre é uma hipótese a 

ser confirmada pela Classificação Dirigida. Isso se deve ao fato de, durante o primeiro 

processo, deixar-se o sujeito livre para fazer suas aproximações e, no segundo momento, estas 

serem direcionadas pelo pesquisador, cabendo a este verificar a congruência das 

aproximações feitas anteriormente. Então, na Classificação Dirigida também foram 

identificadas as mesmas três dimensões encontradas na Classificação Livre. 

Feitos esses esclarecimentos, vejamos como se apresenta o mapa resultante da 

Classificação Dirigida (CD): 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mapa 2 - Classificação Dirigida das palavras associadas à docência pelos alunos da área de 
Educação do Campus de Picos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Software SPSS (versão 13.0) 
 
 

A primeira observação a ser feita no mapa acima é sua estrutura modular, uma vez 

que os elementos estão projetados em regiões concêntricas em volta do ponto de origem 

comum e os demais indicando uma ordem a partir dos elementos da área central para as áreas 

concêntricas mais periféricas. Com isso constatamos visivelmente três regiões, ou três facetas, 

as quais confirmam as três Dimensões identificadas no mapa da Classificação Livre. Assim 

atribuímos as mesmas denominações, porém com o termo facetas, são elas: Faceta Afetiva (a 

mais central),  Faceta Formativa (a intermediária) e Faceta Didática (a mais periférica). 

Esclarecendo mais uma vez as facetas que compõem cada círculo do mapa, temos o 

centro direcionado para a relação pessoal, caracterizado pelo amor; o intermediário dirigido 

para as características necessárias à atuação docente, caracterizado pelo educador capacitado; 

e o mais periférico orientado para a relação didática, assinalada pela educação propriamente 

dita, que ocorre através do ensinar ao aluno. 

 



 

 

Analisando o mapa, percebemos que a Faceta Afetiva se localiza no centro, levando-

nos a inferir que a dimensão afetiva na docência é o elemento mais importante, para estes 

sujeitos, a partir da qual todas as demais são estabelecidas. As palavras que compõem essa 

Faceta são: atenção, angústia, sala de aula, profissão, amor e alegria. Constatamos então 

que a profissão é executada dentro da sala de aula, com amor e alegria, mas exige atenção, 

chegando às vezes à angústia. Como as palavras profissão e sala de aula estão no meio do 

mapa, nos sugerem a idéia de Docência representada pelo profissional – professor, em seu 

locus de atuação, a sala de aula, centro desse processo representacional. 

Relacionando esta estrutura representacional à proposição de Jodelet (2009), esta 

esfera é da subjetividade, pois está constituída dos processos que operam no nível dos 

indivíduos eles-mesmos. Esses processos são de natureza cognitiva, emocional e dependem 

das experiências da vida. Tal afirmação é coadunada pelas proposições de Tardif (2010), 

quando o autor esclarece os saberes que os indivíduos disponibilizam e/ou adquirem ao longo 

da vida, ou seja, os saberes experienciais que são baseados no trabalho docente cotidiano e no 

conhecimento de seu meio. Portanto, brotam da experiência e são por ela validados, 

incorporando-se à experiência individual ou coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, 

de saber-fazer e de saber-ser. 

Na Faceta Formativa (localizada na zona intermediária do mapa) estão as palavras: 

diálogo, responsabilidade, ajudar, compreensão, compromisso, vocação, paciência, 

capacitado, sabedoria, companheiro, respeito, educador, e aprendizado. Inferimos, pela 

proximidade ou similitude desses elementos, e pela sua localização intermediando as relações 

afetivas com as relações didáticas, que a docência é uma profissão que exige um educador 

com as características conferidas acima, que tenha sabedoria e utilize o diálogo para gerir o 

processo, que respeite e seja respeitado e, principalmente, que ajude o aluno.  

Dialogando com as pesquisa realizada por Braz e Carvalho (2011), esta Faceta, a 

Formativa, se aproxima da denominada pelas pesquisadoras como a Faceta do Fazer Docente, 

uma vez que se constitui dos elementos próprios da ação do professor. 

Aproximando a Faceta Formativa aos estudos de Jodelet (2009), diríamos que os 

elementos que a compõem são os da esfera da intersubjetividade, pois a mesma remete às 

situações que contribuem para o estabelecimento de representações elaboradas na interação 

entre os sujeitos a propósito de objetos de interesse comum, da interpretação de temas próprios 

à vida dos participantes. Nesses espaços de comunicação, recorre-se também a um universo já 

constituído, no plano pessoal ou social, de representações. Estas intervêm como meio de 



 

 

compreensão, ferramentas de interpretação e de construção de significações partilhadas em 

torno de um objeto de interesse comum ou de acordo negociado. 

Comparando aos saberes docentes de Tardif (2010), essa faceta seria composta pelos 

saberes disciplinares que correspondem aos diversos campos do conhecimento, aos saberes de 

que dispõe a nossa sociedade, e são oriundos da tradição cultural e dos grupos sociais 

produtores de saberes. 

Finalmente, na Faceta Didática (localizada na esfera mais periférica do mapa), estão 

as palavras: dedicação, disciplina, educação, aluno, estudo e ensinar. Assim, inferimos 

que, para os pesquisados, o professor deve ter dedicação e ser disciplinado para propiciar uma 

educação ao aluno num ambiente de estudo e ensino. 

Mais uma vez dialogando com a pesquisa de Braz e Carvalho (2011), esta faceta seria 

a denominada pelas pesquisadoras como a Faceta do Ser Docente, uma vez que para ser 

professor é necessário um aluno, que este estude e que aquele ensine com disciplina e 

dedicação e que ocorra a educação. 

À luz do estudo de Jodelet (2009), esta faceta seria a esfera da transubjetividade, que é 

composta de elementos que perpassam o nível tanto subjetivo quanto intersubjetivo. Sua 

escala domina tanto os indivíduos e os grupos quanto os contextos de interação, as 

produções discursivas e as trocas verbais. A transubjetividade é derivada de um 

‘entrelaçamento de princípios, evidências empíricas, lógicas ou morais’ e da partilha coletiva, 

porque ela faz sentido para os atores implicados. 

Com relação aos saberes docentes propostos por Tardif (2010), essa faceta 

corresponderia aos saberes curriculares, que dizem respeito aos discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes 

sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a 

mesma. 

Lembremos que cada faceta constitui um elo do todo representacional e possui 

interface com as demais. Assim, uma frase de um pesquisado sintetiza claramente esse 

pensamento: “O professor deve ter o compromisso de ensinar com amor, o aluno, através do 

diálogo a fim de ajudar” (S6). Aqui constatamos palavras distribuídas nas diferentes facetas. 

Durante a realização da classificação dirigida do PCM, apenas três sujeitos 

justificaram as escolhas das cartelas com as palavras para organização dos grupos. Por esse 

motivo colocamos na íntegra os depoimentos, como um subsídio a mais para 

compreendermos como a Docência foi representada pelo grupo de alunos da UFPI/Picos 

naquele momento: 



 

 

 
Mais a ver com o objeto de estudo: [vocação, capacitado, responsabilidade, 
dedicação, diálogo] – Porque para ser um professor, primeiro como eu já falei, tem 
que haver vocação. Para que haja essa vocação que possa ensinar, não pelo salário, 
mas sim por amor à profissão. Também capacidade porque sem conhecimento fica 
impossível. Dedicação por seu trabalho, responsabilidade e diálogo com os alunos 
para que os alunos percam o medo do professor e possam tirar suas dúvidas em sala 
de aula. 
Menos a ver com o objeto de estudo: [angústia, companheiro, paciência, 
disciplina, sabedoria] – Porque se o professor tiver com angústia ele não consegue 
assumir seu papel. Companheiro, ele tem que ser companheiro na sala de aula, mas 
fora ele é uma pessoa independente. Paciência, sim, paciência com limite né, 
dependendo da turma de aluno também. A disciplina às vezes o professor é formado 
em outra disciplina e consegue dar aula às vezes até melhor do que o que é da 
disciplina, depende da sua dedicação ao seu trabalho. Sabedoria, sabedoria é 
importante, mas sim tem que ter sabedoria com educação.  
Ainda tem a ver com o objeto de estudo: [profissão, respeito, compromisso, 
educação, amor] – Porque um bom profissional tem que ter respeito, compromisso, 
educação e amor com seu trabalho.  
Ainda não tem a ver com o objeto de estudo: [ajudar, alegria, sala de aula, aluno, 
atenção] – O professor ele não é necessário ajudar, ele é obrigado cumprir seu papel, 
mas não ajudar pela amizade. Alegria, às vezes o professor está triste, mas nem por 
isso ele vai deixar de cumprir seu papel, não leva o problema pessoal para sala de 
aula; estar na sala de aula não é somente está em sala de aula e sim tá adequado a 
cumprir a sua profissão. O professor, não porque ele está sendo aluno ainda ou já foi 
que ele pode tentar eu vou considerar a escola, não eu não sei porque eu já fui aluno, 
não tem que ver se está certo, às vezes ele foi aluno, mas ele cumpriu errado agora 
ele tem é que corrigir. Atenção, não tanta atenção, mas não adianta levar pelo lado 
da amizade e sim se realmente está certo.  
O grupo restante: [estudo, aprendizado, educador, ensinar, compreensão] – não 
justifica, apenas coloca em seqüência. (S7). 
 
Mais a ver com o objeto de estudo: [ajudar, responsabilidade, vocação, dedicação, 
compromisso] – Assim eu peguei elas: ajudar, responsabilidade, vocação, dedicação 
e compromisso. Um professor ele ajuda, ele tá ali pra ajudar, ele tem a 
responsabilidade de ajudar o aluno a construir os degrauzinhos dele. Tem a vocação, 
sem a vocação é impossível ele tá ali. Dedicação e compromisso – as palavras já se 
resumem, não precisa se estender muito não, é o básico.  
Menos a ver com o objeto de estudo: [angústia, disciplina, profissão, atenção, 
ensinar] – Angústia, disciplina, profissão, atenção e ensinar. Um professor que está 
seguindo o caminho ele não vai com angústia. Ele não quer criar métodos ou 
disciplinas absurdas porque ele quer conquistar de alguma forma a atenção do aluno. 
Ele não pega isso como uma profissão, ele pega isso como um ato de amor. Como 
uma forma de você ajudar de alguma forma as pessoas. A atenção que a gente ver 
hoje em alguns colégios ou algumas coisas assim que ele não, nem sempre é 
conquistando, essa atençãozinha tão básica, tão restrita e às vezes muito 
preconceituosa afasta um pouco o aluno do professor. Ensinar, eu coloquei, porque 
ele ensina e aprende é uma coisa recíproca, é as duas coisas ao mesmo tempo, ele 
não tá ali só ensinando, ele ta ali também aprendendo.  
Ainda tem alguma coisa a ver com o objeto de estudo: [paciência, compreensão, 
amor, diálogo, respeito] – Paciência, compreensão, amor, diálogo e respeito. Sem 
paciência ele não vai nem chegar aqui, ele nem vem pra universidade, se não tiver 
paciência ele nem vai chegar aqui. Ele tem que ter a capacidade de compreender, 
que é a compreensão, tem que ter a capacidade de compreender cada situação 
porque cada aluno tem sua história, tem uma situação diferente uma da outra. Tem 
que ter amor ao que tá querendo fazer, ao que ta fazendo. Tem que ter diálogo, 
absolutamente acima de tudo. E respeito, principalmente respeito.  
Ainda não tem a ver com o objeto de estudo: [sala de aula, estudo, educação, 
capacitado, educador] – Sala de aula, estudo, educação, capacidade. Primeiro, a sala 
de aula será como uma casa, assim é como se fosse o lar, não uma sala de aula. É 



 

 

como eu já venho colocando, o professor tá ali mais como um arquiteto, como um 
pai, como uma mãe, ele tá ali construindo pensamento, no caso a sala de aula fica 
uma coisa muito, fica uma coisa muito antiga, não gosto muito de usar esse nome 
também não. É estudo, estudo é o seguinte, tem que estudar, mas não precisa morrer 
também né, não precisa se acabar também, tem gente que tá quase morrendo ali de 
estudar, mas também tem coisa que você não se aprende só lendo, algumas coisas 
você tem que vivenciar. Não é só se acabando, indo pra biblioteca, morrendo de ler, 
ler é bom, mas não precisa você morrer se acabando ali não, algumas coisas você só 
ouvindo as pessoas, você vivenciando mesmo é que você aprende. Educação, a 
educação eu nem sei o que dizer, é bom também, mas eu nem sei o que dizer, 
minhas justificativas já se foram, chega! Deu branco, até que eu tinha pensado um 
monte de coisas, mas deu branco, acho que foi o nervoso.  
Grupo restante: [aluno, alegria, sabedoria, companheiro, aprendizado] (...). Nem 
adianta dizer que pra o professor tá em sala de aula ele tem que tá alegre. Sabedoria 
é essencial. O aluno com certeza não precisa nem falar. Ser companheiro e ter 
aprendizado aí é seria o grupo especial, chamaria de grupo especial. A seqüência 
seria aluno, alegria, sabedoria, companheiro e aprendizado. Esse grupo é especial, o 
resumo quando sobra assim é porque é bom. Tem gente que diz que é porque é ruim, 
mas nesse caso eu chamaria de grupo especial porque na sala tem que ter o aluno, o 
professor tem que tá alegre, ele tem que ter sabedoria pra administrar tudo ali 
direitinho, tem que ser companheiro e tem que ter aprendizado, por isso é um grupo 
especial. (S8). 
 
Mais a ver com o objeto de estudo: [vocação, capacitado, sabedoria, compromisso, 
dedicação] – Eu escolhi vocação porque o professor ele tem que gostar do que faz 
como eu já tinha dito. Capacitado porque em toda profissão tem a capacitação. 
Sabedoria é na hora de, nos momentos mais difíceis que ele tiver com seus alunos. 
Compromisso tem que haver e muita dedicação. [Não justificou mais nenhuma 
classificação!] (S9). 

 

3.2.2.  Concluindo 

  

A Classificação Livre privilegiou três grandes critérios: relações afetivas, relações 

formativas e relações didáticas. Esses seriam os indícios do Consenso Funcional (CF) 

proposto por Wagner, da trama cognitiva de base subjacente à Representação Social de 

Docência que emergiu ao classificar as cartelas apresentadas.  

Então seriam essas as três dimensões da Representação Social de Docência. A 

primeira, Dimensão Didática, cujos focos são educador e aluno, os quais estão sobrepostos 

significando a indissociabilidade desses elementos. A segunda, Dimensão Afetiva, apresenta 

elementos inerentes ao docente, tendo o respeito e a atenção como os pontos mais centrais 

dessa dimensão, porém é ambivalente e ambígua por conter os elementos alegria e angústia, 

que traduzem sentimentos, se não opostos, bem distantes na esfera emocional. E a terceira, 

Dimensão Formativa, apresenta um profissional vocacionado que tem a responsabilidade de 

promover a educação de forma compromissada e dedicada indissociavelmente uma vez que 

esses dois elementos também se apresentam sobrepostos. 

Podemos entender as três palavras que aparecem distanciadas em cada dimensão do 

mapa (aprendizado, angústia e diálogo) como referências a serem discutidas. Assim, em se 



 

 

tratando de Didática, o elemento aprendizado distante dos demais pode ser entendido como o 

produto da docência, o resultado da relação educador X aluno centralizada neste item. Na 

dimensão Afetiva o elemento angústia se distancia dos demais por ser um sentimento 

negativo, serve como parâmetro para que a docência jamais atinja tal feição e que a atenção, o 

amor e a alegria sejam cultivados em detrimento daquela. O diálogo sendo um elemento 

distanciado dos demais na dimensão Formativa nos leva a inferir que ele é o meio eficaz para 

efetivar a educação e que por isso não deve ser ignorado como instrumento da docência.  

Finalizando a análise da partição do mapa da Classificação Livre, percebemos que a 

sala de aula ocupa um lugar estratégico entre as três dimensões, o que é interessante porque 

sala de aula como o local, o campo de representação e de atuação deste profissional, tem, ao 

mesmo tempo, a materialidade de ser o espaço geográfico (é uma sala, tem chão, tem parede) 

e a simbologia de ser o território, o local onde esse profissional exerce a docência. É 

simbólica também pela natureza do trabalho aí realizado, da relação com o ambiente, feita 

com paciência e companheirismo por um profissional vocacionado para que aconteça o 

aprendizado dos alunos. Então a sala de aula sugere uma dimensão material e uma dimensão 

simbólica, conforme Alves (1998). 

Os mesmos critérios privilegiados na aplicação do procedimento da Classificação 

Livre serviram como norteadores para a leitura e a análise dos dados gerados pela 

Classificação Dirigida. 

As facetas que nos sugeriram a leitura do mapa se dispuseram em regiões concêntricas 

induzindo para a importância da centralidade dos termos classificados/categorizados. 

A Faceta Afetiva centraliza o processo de tal modo a nos fazer inferir que os termos ali 

estão na escala de valores que mais determinam a atividade docente, senão vejamos: trata-se 

de uma profissão realizada em sala de aula e orquestrada pelos sentimentos de amor, alegria, 

atenção e angústia, entendida aqui, sob outro olhar, como a força que alimenta o ideal e 

melhoria no trato com a educação. 

A Faceta Formativa está intermediando o processo, portanto não é nem mais nem 

menos necessária à docência. Nela vemos os termos que, analisados sob a ótica desta 

pesquisadora, asseguraram para os participantes da pesquisa as condições essenciais ao 

exercício do magistério. Representaram eles que o educador companheiro, compreensivo e 

respeitador é um ser dotado de vocação, que busca a sabedoria como requisito para capacitá-

los de forma paciente, compromissada, responsável e mediada pelo diálogo para ajudar a 

adquirir a aprendizagem, produto da docência. 



 

 

A Didática, faceta mais periférica para os pesquisados, é retratada pela ação do ensinar 

ao aluno com dedicação e disciplina, na medida em que o seu trabalho culmine com a 

educação, produto final e esperado do ato docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Colocar o ponto final em um trabalho é uma exigência do processo de pesquisa. No 

entanto não se trata de uma tarefa simples. Compete a mim agora refletir sobre o caminho 

percorrido e fazer uma síntese das descobertas, encaminhando considerações que coadunam 

empiria e aportes teóricos, ou seja, é ora de comprovar a tese levantada no início desse 

percurso. Assim retomo o objeto do estudo: as representações sociais de docência para os 

discentes das Licenciaturas em Pedagogia, Letras e Biologia do Campus da UFPI na cidade de 

Picos-PI. Por tratar-se de um objeto simbólico que requer metodologia apropriada para sua 

apreensão, optei por uma pesquisa plurimetodológica. 

Retomo aqui as construções de Braz e Carvalho (2011), que explicitaram 

empiricamente a distância conotativa entre o objeto ‘trabalho docente’, proposto para 

pesquisa e a representação/objeto encontrado, do ‘ser-fazer docente.’ As autoras caracterizam 

o objeto ‘trabalho docente’ como tributário de uma concepção teórica marxista, que não se 

revela no campo, entre os licenciandos pesquisados, dentre os quais prevalecem elementos 

representacionais mais pertinentes às práticas cotidianas em sala de aula. Se fizermos um 

paralelo com a concepção de profissionalização veiculada por Ramalho, Nuñez e Gauthier 

(2004), posso dizer que a representação social encontrada tem mais pertinência com a 

dimensão pessoal, nomeada pelos autores como profissionalidade, da ordem dos saberes e 

competências; fica secundarizado o ‘profissionalismo’ qualificado pelos citados autores como 

a dimensão social da profissionalização. 

Para a coleta dos dados fiz uso da TALP e do PCM, os quais são pertinentes para os 

estudos de objetos simbólicos. Os procedimentos analíticos também foram vários: a 

categorização, levantamento da freqüência e ordem média das palavras, para identificar o 

núcleo central dessa representação a partir da associação livre de palavras. Os dados gerados 

pelo PCM receberam tratamento analítico multidimensional do tipo MSA e SSA. Todo esse 

cruzamento visou tão somente captar a representação social do objeto. 

As formas como os elementos dessa representação social se organizaram variaram em 

função do processo analítico. A análise que projetou o Núcleo Central da representação de 

docência foi marcada pela freqüência e ordem média das evocações de cada palavra indutora; 

já a análise resultante da MSA e da SSA deu-se em função da co-ocorrência dos elementos. A 

MSA espelhou a distribuição multivariada (escalograma), levando em consideração as inter-

relações entre os itens, e a SSA revelou a configuração geométrica de dimensionalidade 

espacial mínima, determinada a partir do coeficiente de alienação e dos coeficientes de 



 

 

distância derivados. A distância entre os pontos refletiu o grau de similaridade entre os 

elementos (palavras), ou seja, quanto mais semelhantes, mais correlacionadas e maior a 

proximidade no espaço euclidiano, o que formou regiões de contigüidade. 

Para ilustrar a coleta realizada através da TALP elaborei duas figuras que apresento a 

seguir: 

 
Figura 4 – As esferas de interseção do Núcleo Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

          Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se na ilustração que a representação social de docência, sob a ótica do Núcleo 

Central, foi articulada de forma semi-isolada para cada palavra indutora. Apenas os termos 

ensinar e aprender fazem a interseção entre PROFESSOR X DAR AULA e DAR AULA X 

ALUNO, respectivamente. 

Estaria nesta constatação a prerrogativa de que, para os pesquisados, a docência está 

representada pelo processo de dar aula em que, exclusivamente, o ensinar e o aprender são as 

funções inerentes ao professor e ao aluno? 

No meu entendimento, esta representação me remete a conceitos distantes das 

modernas concepções. É, portanto, embasada nos ditames da Pedagogia Tradicional, onde a 

 



 

 

atividade docente não é dialética, não existe troca entre os sujeitos envolvidos, o professor 

ensina e o aluno aprende. 

 
Figura 5 - As esferas de interseção dos Elementos Periféricos do Núcleo Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Olhando para a ilustração que aponta as periferias do Núcleo Central, me deparo com 

um único elemento de interface entre PROFESSOR e ALUNO: a inteligência.  

 Seria esta a condição essencial para o exercício da docência? O que os pesquisados 

entendem por inteligência? Outra vez percebo neste ponto a ênfase na tradição que aponta a 

educação, resultado da docência, como privilégio de alguns (dos inteligentes). 

A articulação orgânica entre discurso, instituição e prática social foi o ponto de partida 

para focar o olhar sobre os mapas perceptuais resultantes da aplicação do PCM, nos quais 

reconheço algumas dinâmicas consensuais dos discursos circulantes entre os sujeitos a 

respeito do objeto de estudo, tanto os discursos portadores de informações do senso comum 

como os que veiculam informações do universo reificado. Confirmo, portanto, que alguns dos 

temas pulsantes sobre docência e sobre profissão docente, ambos objeto de inúmeros estudos 

e textos acadêmicos, emergiram das classificações e categorizações realizadas pelos sujeitos 

durante as duas fases do PCM.  

 



 

 

Com relação à forma como aconteceram os processos de negociação de significados 

da representação social de docência, inferi que os mesmos são perpassados pela dimensão 

pessoal – subjetiva – envolvendo os elementos afetivos, experienciais e culturais da região, 

assim como são decorrentes da dimensão profissional – intersubjetiva – os quais envolvem os 

elementos formativos, e, pela dimensão institucional – intrasubjetiva – que envolvem os 

didáticos. 

As 25 (vinte e cinco) palavras oferecidas aos participantes da pesquisa para o 

procedimento de classificação livre e por estes agrupadas, foram processadas pelo software 

SPSS, resultando em um mapa de três regiões euclidianas por mim identificadas como: 

Dimensão Didática, Afetiva e Formativa. 

Nomeei Didática, a dimensão que agrupou as palavras que melhor se identificaram 

com a arte de ensinar e seu ambiente, dentre elas, ressalto: sala de aula, educador, aluno e 

ensinar, que, a meu ver, apontaram para o profissionalismo e ratificaram a centralidade da 

representação social encontrada pelo olhar da Teoria do Núcleo Central. De Afetiva, a que 

continha expressões de caráter mais psicológico e pessoal e que transferia para o professor o 

recurso elementar e necessário à docência, como sejam: respeito, amor, alegria, atenção, 

dentre outras. Enfim, a Formativa, que agregou os termos referentes às habilidades e 

conhecimentos, ou seja, à profissionalidade; são eles, principalmente: compromisso, 

dedicação, profissão e responsabilidade. 

Convém aqui atentar para o fato de que as palavras apresentadas poderiam ter sido 

dispostas de maneira diferente, pois a categorização delas estava imbricada ao 

compartilhamento conceitual dos pesquisados, espelhando, então, o tempo e o espaço em 

que a pesquisa fora realizada. 

Na Classificação Dirigida, os sujeitos negociaram o significado da representação 

social de docência com as mesmas palavras da etapa anterior, categorizando neste ínterim 

em torno de critérios pré-estabelecidos de proximidade ou distanciamento com o tema do 

estudo.  

O resultado das categorizações foi lançado no software SPSS, que o elaborou 

gerando um mapa de co-ocorrência. Visualizei as palavras distribuídas de tal forma a sugerir 

uma partição em esferas concêntricas as quais nominei de Facetas Afetiva, Formativa e 

Didática. 

Embora esta etapa tenha sido utilizada para confirmar a anterior, a da Classificação 

Livre, notei que houve um processo de renegociação conceitual por parte dos sujeitos, o que 

não cabe aqui justificá-lo. 



 

 

Assim é que, na esfera Afetiva, a mais central, figuram palavras como sala de aula, 

que antes fora identificada como elemento da didática, e profissão, advinda da Dimensão 

Formativa. A Faceta Formativa, intermediária, agregou as palavras ajudar, compreensão e 

respeito, oriundas da Dimensão Afetiva, e educador, aprendizado e capacitado, antes 

alocadas na Dimensão Didática. Finalmente, a faceta mais periférica, a Didática, encampou a 

palavra educação, antes associada à Dimensão Formativa. 

Concluindo a análise da Classificação Dirigida, inferi ser a docência uma profissão 

materializada na sala de aula, o que é extremamente verdadeiro porque a ação docente 

acontece nesse espaço, pressupondo um educador atencioso, amoroso, alegre, capacitado, 

vocacionado, paciente, companheiro, responsável, dedicado, compromissado, que tenha 

sabedoria e saiba ensinar e ajudar o aluno através do diálogo, para que haja estudo e 

aprendizado, tudo isso para ocorrer o resultado da docência, que é a educação de forma 

disciplinar. 

Perscrutando as condições sociogenéticas que engendraram a Representação Social 

de Docência elaborada pelos alunos do primeiro período letivo do ano de 2009 da área de 

Educação do Campus de Picos, descobri nas Dimensões e/ou Facetas Didática, Afetiva e 

Formativa os elementos comuns que deram sustentação às suas concepções. 

A ilustração a seguir dispensa que se teça maiores comentários, pois é suficiente para 

o entendimento de sua proposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6 – Elementos comuns às Dimensões e Facetas da Representação Social de Docência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Durante o processo investigativo, mais especificamente na fase de aplicação do PCM, 

foram colhidos depoimentos dos licenciandos que me permitiram constatar a incorporação das 

estruturas que compõem o campo social, conhecer os mecanismos que propiciaram os 

subsídios da formação de professores como potencialidade crescente de resposta às 

necessidades do exercício da profissão docente.  

O resultado desses dois processos analíticos me levou a inferir que os sujeitos 

investigados ancoraram suas representações sociais de docência num aluno aprendiz e num 

professor mestre. Desse modo, os sujeitos da pesquisa tornaram o não-familiar, a docência – 

futura profissão, em algo familiar, a figura do aluno e do professor com as quais vem 

convivendo desde a infância. Ao mesmo tempo objetivaram essas representações nas 

relações afetivas, formativas e didáticas. O exercício da docência foi objetivado também na 

concordância da família, ou seja, na aceitação pela família de sua escolha profissional, na 

 



 

 

perspectiva da realização de um sonho e em características pessoais consideradas relevantes 

ao exercício da profissão. 

Assim, coaduno meu pensamento com a posição de Moscovici (2009, p. 37), quando 

este afirma que “Enquanto essas representações, que são partilhadas por tantos, penetram e 

influenciam a mente de cada um, elas são pensadas por eles; melhor, para sermos mais 

precisos, elas são re-pensadas, re-citadas e re-apresentadas”.  

Analisada a Representação Social de Docência, partilhada pelos Licenciandos da UFPI 

de Picos, identifiquei seus elementos constituintes, compreendi a dinâmica de sua 

organização, bem como detectei as significativas dimensões subjacentes que me permitiram 

explicar similaridades ou dissimilaridades. Verifiquei os processos de negociação de 

significados, identificando as forças que contribuíram para a estruturação da representação e 

as que sugerem possibilidades de mudança, visto estarem estes elementos imbricados na 

cultura dos moradores daquela cidade. 

Se inferi em meus achados que a Representação Social de Docência elaborada pelos 

sujeitos investigados está embasada numa postura tradicionalista, entendo que a intervenção 

de uma didática exercida de forma dialética constitui o ponto de reflexão – tensão ou 

mediação – para os participantes, de tal modo que surjam novas idéias e que estas sejam 

compartilhadas e consensuadas, para o estabelecimento de uma nova representação.  

Reside nesta assertiva a confirmação de que as condições sociogenéticas engendraram 

a estrutura das representações sociais, o que assim se concluiu por entender que aquelas 

permeiam a organização das representações no momento-contexto em que foram captadas e 

são por estas espelhadas. 
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ANEXO A – Manual do Aplicador 

 
 
 
 
 
 
Prezado pesquisador (a)  
 
Com o propósito de uniformizar os procedimentos de aplicação dos questionários que 
integram a 1º FASE do Projeto de Pesquisa: Representações Sociais do Trabalho 
Docente, elaboramos o presente Manual de Aplicação.  

Sujeitos da Pesquisa 

 
100 (cem) alunos do primeiro ano de cursos de licenciatura e/ou Pedagogia (1ª a 4ª série e 
Educação Infantil). 

 
Instrumentos de Pesquisa 
 
Os instrumentos de pesquisa são compostos de 3 partes: a) questões de associação livre; 
b) questões situacionais elaboradas como se fossem respostas a uma carta e c) 
questionário de perfil. Consta também o documento Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, exigência obrigatória do Comitê de Ética da Fundação Carlos Chagas. 

ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO  

 
Procedimentos 
 

1. Observe ANTES da aplicação se está levando nº suficiente de questionários e as 
folhas do termo de Consentimento  
2. Ao se apresentar aos alunos (sujeitos que responderão aos questionários) faça uma 
breve exposição da Pesquisa. 
Exemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 NÃO FALE QUE É UMA PESQUISA SOBRE TRABALHO DO PROFESSOR-DOCENTE, 
DA IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DOCENTE, ETC  
 
3. Solicite aos alunos que sentem separados para que possam responder ao questionário 

individualmente. 
4. Oriente aos alunos, que concordarem em responder ao questionário que, após lerem a 

autorização, assinem o Termo de consentimento Livre e Esclarecido. 
5. ATENÇÃO: Você deverá recolher a autorização assinada pelos alunos antes de iniciar a 

aplicação do questionário. 
6. Distribua os questionários orientando os alunos para que aguardem sua orientação antes 

de começar a responder. 

Manual de Aplicação 

Esta é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida por pesquisadores de universidade brasileiras, francesas, portuguesas e 
argentinas, com a intenção de compreender como alunos de cursos de Pedagogia e Licenciatura estão vendo sua futura 
profissão  
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7. Explique através do exemplo dado como deverão proceder para responder a questão de 
associação de palavras. Responda o exemplo com a participação da classe. 

8. Assegure-se de que todos entenderam as instruções antes de iniciar a aplicação. 
9. Agora, dite a 1ª expressão (DAR AULA) dando a seguinte instrução: 
  
  
 
  

Imediatamente depois  

 
 
 
 
ANTES de ditar a segunda palavra (ALUNO), repita a instrução:  
 
 
 
 

Imediatamente depois 

 
 
 
 
 
ANTES de ditar a terceira palavra (PROFESSOR), repita a instrução: 
 
 
 
 

Imediatamente depois 

 
 
 
 
 

 
10. Terminada a associação de palavras peça que leiam as orientações contidas na 1ª 

página do questionário, antes de iniciar a resposta da carta. Se necessário, leia com os 
alunos a instrução do questionário em  voz alta. 

11. Terminada as respostas carta peça aos alunos que respondam ao Questionário de 
Perfil. 

12. Certifique-se de que os alunos entenderam como registrar as respostas. 
13. Confira, no momento da devolução dos Questionários, se todas as questões foram 

respondidas, inclusive o Questionário de Perfil. 
14. Conte o nº de questionários recebidos e confira com o nº de questionários entregues. 
15. Para a digitação das respostas siga as instruções do manual de Correção.  
 

Escreva as quatro palavras que vêm a sua mente quando eu falo a palavra 

DAR AULA 

Instrua o aluno a colocar o nº 1 para a mais importante e nº 2 para a de 
segunda importância 

Escreva as quatro palavras que vêm a sua mente quando eu falo a palavra 
ALUNO 
 

Instrua o aluno a colocar o nº 1 para a mais importante e nº 2 a para a de 
segunda importância  

Escreva as quatro palavras que vêm a sua mente quando eu falo a palavra 
PROFESSOR 

Instrua o aluno a colocar o nº 1 para a mais importante e nº 2 a para a de 
segunda importância  
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Terminada as aplicações envie para a FCC aos cuidados do CIERS_Ed. 
Qualquer dúvida fale conosco pelos telefones: 372333116 (Viviany), 37233112 (Uda).  
 

Endereço:  

FUNDAÇÃO  CARLOS CHAGAS 
Av. Prof. Francisco Morato, 1565 
A/C. CIERS-Ed 3º andar 
Jardim Guedala São Paulo – SP  
CEP 05513-900 
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ANEXO B – Questionário de Aplicação da TALP 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Aguarde instruções orais para começar a responder 
 
EXEMPLO (ACOMPANHE AS INSTRUÇÕES) 
 
Escreva as primeiras quatro palavras que vêm a sua mente quando eu falo a palavra 
FECHADURA.  
 
(   ) ------------------  (   ) -------------------- (   )------------------ (   ) --------------- 

 
Agora, aponte as duas de maior importância para você, colocando o número 1 para 
a mais importante e 2 para a de segunda importância. 
 
Ouvindo as palavras que serão apresentadas a seguir, proceda da mesma forma que 
na questão anterior.  

 
Escreva as quatro palavras que vêm a sua mente cada vez que eu apresentar uma 
nova palavra. Coloque o número 1 para a mais importante e 2 para a de  
segunda importância.  
  

(a) (   ) ------------------ (   ) ----------------- (   )------------------ (   ) ---------------- 

 

(b) (   ) ------------------ (   ) ----------------- (   )----------------- (   ) ----------------- 

 

(c) (   ) ------------------ (   ) ----------------- (   )-----------------  (   ) ---------------- 
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ANEXO C – Questionário Perfil 

Parte II – PERFIL 

 
 
1. Instituição em que 

estuda:________________________________________________ 

 

2. Curso que freqüenta: 

_____________________________________________________ 

 

3. Você está regularmente matriculado no:  

          (A) 1º ano                              (B) 2º ano                              (C) outro. Qual? 
 
4. Você estuda: 
         (A) período diurno                   (B) noturno                           (C) vespertino 
 
5. Sexo 
          (A) masculino                            (B) feminino 
 
6. Qual sua faixa de idade: 
          (A) Entre 17 a 19 anos                             (C) Entre 24 a 30 anos 
          (B) Entre 20 a 23 anos                          (D) Entre 31 41 anos ou mais 

 
7. Você se considera:  
         (A) branco         (B)  pardo      (C) negro        (D)  amarelo        (E) indígena 
 
8. Seu estado civil é: 
         (A) solteiro (a)                                (D) separado (desquitado, divorciado 
         (B) viuvo(a)                                    (E)  outro. Qual? __________________ 
         (C) casado(a) ou união estável  

 
9. Escolaridade da Mãe.:  
          (A) Nunca freqüentou a escola                          (F) Superior completo 
          (B) E. Fundamental (1º grau) até a 4ª série       (G) Superior incompleto. 
          (C) E. Fundamental (1º grau) até a 8ª série       (H) Outra. Qual? 
          (D) Ensino Médio (2º grau) completo                 ( I ) Não sei. 
          (E) Ensino Médio (2º grau) incompleto  
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10. Escolaridade do Pai. 
          (A) Nunca freqüentou a escola                         (F) Superior completo 
          (B) E. Fundamental (1º grau) até a 4ª série      (G) Superior incompleto. 
          (C) E. Fundamental (1º grau) até a 8ª série      (H) Outra. Qual? 
          (D)  Ensino Médio (2º grau) completo               ( I ) Não sei. 
          (E) Ensino Médio (2º grau) incompleto  
 
11. Sua família contribui financeiramente para sua manutenção? 
         (A) Sim                            (B) Não 
 
12. Qual a renda mensal de sua família? Para este cálculo considere a soma dos 

ganhos de todos os membros de sua família que trabalham e contribuem para a 
renda familiar, (inclusive o seu). 

         (A) Até 3 salários mínimos                       (D) De 21 a 30 salários mínimos 
         (B) De 3 a 10 salários mínimos                (E) Mais de 30 salários mínimos 
         (C) De 11 a 20 salários mínimos              (F) Não sei 
 
13. Em sua casa, você tem computador conectado à Internet? 
         (A) Sim                            (B) Não 
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ANEXO D – Questionário Carta 
 

 

Prezado colega  

 

Tudo bem? Como você solicitou urgência, respondo rapidamente 
as questões que você fez sobre minha futura profissão.  
 

1) Terminarei o curso dentro de: 

(a)  1 ano   
(b)  2 anos 
(c)  3 anos 
(d)  4 anos   

            
2) Vou me formar como professor: 

(a)   licenciado na disciplina de ___________________________  
(b)   do ensino  fundamental - 1ª à 4ª série  
(c)   de educação infantil 

 
3) Na verdade penso em lecionar imediatamente depois de 
formado. 

(a) sim 
(b) não   
 

4) Acho que como professor vou  encontrar alunos que, 
comparados à turma da Escola que fizemos juntos, apresentarão 
nível de aprendizagem: 

(a) melhor que a nossa 
(b) com o mesmo nível que a nossa 
(c) com nível mais baixo que a nossa 

 
5) Isto é, apresentarão:  

(a) muitas dificuldades de aprendizagem 
(b) dificuldades comuns à idade e série 
(c) poucas dificuldades de aprendizagem 

  

 
NAS QUESTÕES A SEGUIR, RESPONDA COMO SE VOCÊ ESTIVESSE 

ESCREVENDO UMA CARTA A UM ANTIGO COLEGA DE ESCOLA QUE PEDIU 

INFORMAÇÕES SOBRE SUA FUTURA PROFISSÃO. 

Marque com um X APENAS na alternativa que VOCÊ considera mais importante melhor  
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6) Acho que ao final de um ano  

(a) uma grande parte desses alunos terá conseguido aprender o que ensinei 
(b) uma pequena parte realmente terá aprendido 
(c) todos conseguirão aprender os conteúdos ensinados 

 
As dificuldades de aprendizagem dos alunos referem-se a fatores 
ligados a eles mesmos, a nós professores, à escola e a seus pais. Em 
relação: 
 
 

7) a eles mesmos, o fator primordial é que eles: 

(a) encontram-se sem base para o curso 
(b) são indisciplinados 
(c) estão desinteressados pelo curso 
 

8) aos professores, o fator primordial é que estão: 

(a) sem oportunidades de aperfeiçoamento 
(b) com práticas docentes inadequadas 
(c) sem autonomia pedagógica 

 

9) à escola, o fator primordial é que está: 

(a) com turmas superlotadas  
(b) com classes heterogêneas 
(c) sem material didático 
(d) distante da realidade do aluno 

 
10) à família, o fator primordial é que: 

(a) faltam condições para os pais orientarem seus filhos 
(b) há interesse dos pais pela educação dos filhos, porém sem conhecimento do 

caminho a seguir 
(c) falta participação e envolvimento nas atividades da escola 
 

Para superar as dificuldades de aprendizagem acredito ser 
necessário que: 
 
11) os alunos: 

(a) conscientizem-se da importância da escola 
(b) sejam orientados por regras claras de comportamento 
(c) sejam conquistados pelo professor 

 
12) os professores: 

(a) envolvam-se mais com os alunos 
(b) reorganizem sua prática docente 
(c) retomem sua postura de educadores 



 

 

 

13) a escola: 

(a) modifique-se para atender aos interesses do aluno 
(b) construa uma parceria com a comunidade 
(c) estimule mais a atuação dos professores 

 
14) Pensando na  formação dos professores, proponho os seguintes 
tópicos à serem contemplados no curso e apresento, também, a 
porcentagem que cada um deles deverá ter na composição de 
todo o curso.  

 % 
(a) Conteúdo específico  
(b) Conhecimento didático e metodológico de ensino  
(c) Prática de Ensino ( estágio)  
(d) Outros. Indique quais? 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• _____________________________________ 
•  

 
 
 
 
 

TOTAL 100% 
 

15) Com relação a minha motivação para ser um professor, sinto-
me: 

(a) desafiado a buscar novos métodos de ensino 
(b) descrente do processo de ensino 
(c) num impasse entre o desafio da busca e o desânimo por não atingir meus 

objetivos 

 

16) Se eu fosse dar um conselho para você que quer ingressar no 
magistério eu diria: 

(a) não espere muito dos alunos 
(b) não deixe escapar o sonho de ensinar seus alunos 
(c) seus alunos aprenderão se você estiver preparado 

 
17) Minha família acha que fiz uma boa escolha profissional. 

(a) sim 
(b) não 

porque 
_________________________________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
____________________________ 

                        
18) Meus amigos falam que ser professor: 

(a) vale a pena 

(b) não vale a pena, 

 

 

 

porque ________________________________________________________  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

19) Para mim a profissão  de professor é mais próxima a de: 

(a) médico 
(b) padre/pastor 
(c) advogado 
(d) pedreiro 
(e) engenheiro  
(f) psicólogo 
(g) outra profissão. Qual?_____________________ 

 

20) Gostaria ainda de dizer que  __________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Aceite um abraço de seu colega 
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ANEXO E – Roteiro de Aplicação do Procedimento de Classificação Múltipla 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - PARA O PESQUISADOR  

 

Vamos iniciar a 2º Fase de nossa pesquisa.  

Nesta Fase iremos aprofundar a análise de nossos dados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lembre-se o roteiro é apenas para orientar o procedimento de investigação e portanto não 

deve ser entregue ao aluno  

 

Junto com o roteiro estamos enviando, também, as instruções para registro dos dados 
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O Roteiro deverá orientá-lo na realização das entrevistas dos alunos selecionados 
dentre aqueles que responderam o Questionário da Fase 1. 
 
Vamos utilizar um procedimento de Classificação Múltipla que nos permitirá 
analisar a estabilidade das representações sociais 
Não pretendemos realizar análises do Núcleo Central, contudo, nada impede que 
em seus Projetos Específicos pesquisadores associados procedam as análises 
estruturais ampliando, para tanto, novos procedimentos de coleta de dados.  
 
Reafirmamos que esta fase é importante porque no foco de análise do Núcleo 
Comum faremos uma análise processual-dinâmica, que nos permitirá analisar 
processos de ancoragem e objetivação. 
 



 

 

Quanto a tabulação enviaremos em breve as instruções que deverão ser enviadas para o 

CIERS-ED/FCC, para processamento. 

 

 

 

 

 

 

 

SELEÇÃO DOS SUJEITOS PARA ENTREVISTA  

 

Você fará uma amostra aleatória de 10 sujeitos/alunos dentre aqueles que você aplicou o 

questionário da 1° Fase. Para tanto utilize a mesma classe ou turma de alunos. Faça uma lista 

da classe e proceda a um sorteio simples.  

 

Sorteie mais 5 alunos de reserva para substituir algum sujeito que pode não querer participar 

da entrevista nesta fase ou que afirme não ter respondido ao questionário da 1° Fase porque 

faltou na data da aplicação.  

Caso haja interesse você poderá ampliar esta amostragem.  

 

ANTES DA ENTREVISTA – PREPARAÇÃO 

 
� Recorte as palavras, que retiramos dos primeiros quadrantes do EVOC. Elas estão 

listadas no Anexo I 

 
• Cole a cartela apresentada no Anexo II em uma folha de cartolina e recorte de forma que 

cada palavra fique em um quadro. Utilize sempre as mesmas palavras, na mesma cor e no 

mesmo tamanho oferecido  

 
� Prepare a folha de protocolo- anexo III. Faça tantas cópias quantos forem os alunos 

entrevistados 

 
� Faça cópias do quadro 1- Anexo IV, tantos quantos forem os alunos entrevistados  



 

 

 
� Faça cópias do Termo de Esclarecimento Consentido- Anexo V  

 



 

 

REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA E DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO 

MÚLTIPLA 

 

A aplicação desta etapa vai durar uma hora e meia, mais ou menos e deverá ter 2 momentos: 

1º Classificação a partir dos critérios definidos pelos próprios sujeitos  

2º Classificação dirigida 

Durante a aplicação você deve utilizar uma linguagem mais coloquial, sem no entanto, 

modificar os objetivos da questão . Apresentamos cada questão com instruções gerais, 

formais e padronizadas, justamente para você ter condições de modular sua linguagem, 

procurando se comunicar melhor com os sujeitos de sua pesquisa.  

SOLICITE AUTORIZAÇÃO DO SUJEITO PARA GRAVAR AS RESPOSTAS.  

Verifique o funcionamento do seu gravador antes da entrevista.  

1. Inicialmente certifique-se se o aluno respondeu ao questionário da 1° Fase  

Indague:  

Há algum tempo aplicamos em sua classe um questionário sobre o trabalho do professor. 

Você respondeu a esse questionário? 

Sim (  )             Não (  ) 

 

Em caso positivo informe e solicite que assine o TERMO DE 

ESCLARECIMENTO CONSENTIDO. 

Nós analisamos todos os dados e agora gostaríamos de aprofundar alguns aspectos que não 

ficaram claros para nós. Você concorda em responder? Continuaremos mantendo seu 

anonimato. Por favor, assine, então, o TERMO DE ESCLARECIMENTO CONSENTIDO 

(Anexo V). 

 

 

 

 

 



 

 

2. Instruções para aplicação individual  

2.1 CLASSIFICAÇÃO A PARTIR DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO PRÓPRIO 
SUJEITO. 

a) Apresente todas as 25 palavras, RECORTADAS do anexo II, ao sujeito e solicite que 

faça agrupamento com as palavras.  

 
b) Solicite ao aluno que categorize as palavras em quantos grupos desejar. 

� Agrupe as palavras que tenham algum tipo de relação entre elas. 

� Não coloque a mesma palavra em dois agrupamentos.  

� Certifique-se que todas as palavras foram classificadas em algum agrupamento. Caso o 

aluno não queira classificar uma ou outra palavra você poderá sugerir que ele use um 

agrupamento do tipo: não classificadas  

 

c) Anote em uma folha Protocolo, como a apresentada em anexo (Anexo III), os números 

dos agrupamentos (1º, 2º, 3º, tantos quantos o sujeito fizer). A numeração das cartelas fica 

mais rápido para anotar e não cansa o sujeito. 

 
d) Solicite ao aluno que dê um nome, um título a cada agrupamento  

� Qual o título deste agrupamento? 

� Você daria um título a este agrupamento? Qual seria? Por quê?  

� Não se esqueça de anotar na folha de protocolo, na coluna indicada o título sugerido.  

O título tem a função de levar o sujeito a fazer uma síntese e, portanto, exige um nível maior 

de abstração e permite que ele elabore sua “ teoria” do agrupamento, ao mesmo tempo que 

indica a imagem que pretendeu atribuir a este agrupamento. Esta parte é fundamental para o 

estudo da RS.  

 
e) Solicite ao aluno que justifique o agrupamento feito  

Qual(is) foi(ram) o(s) critério(s) que você escolheu para agrupar essas palavras? Ou  

 Por que você colocou estas palavras juntas? 

Anote no Protocolo, na coluna – JUSTIFICATIVA, às razões apresentadas. Não RESUMA a 

fala do sujeito.  

Lembre-se que iremos analisar os critérios utilizados pelos alunos além do próprio discurso 

do aluno  



 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DIRIGIDA  

Agora você irá solicitar ao aluno que faça 5 agrupamentos com as 25 palavras segundo a 

relação que cada delas mantém com o trabalho do professor. Observe as instruções a 

seguir.  

 

Você irá apresentar ao aluno o anexo I, contendo a lista das 25 palavras e solicitar que 

preencha o quadro 1-(anexo IV).   

Caso prefira, você pode fazer este procedimento utilizando as palavras recortadas (anexo II). 

Seja qual for sua escolha, siga os passos descritos abaixo.  

 

1º passo Entre as 25 palavras escolha 5 palavras que MAIS tem a ver com o trabalho 

docente 

Aguarde, só passe para o 2º passo após o aluno ter preenchido a coluna correspondente 

2º passo Das palavras que restaram escolha 5 que MENOS tem a ver com o trabalho docente 

Novamente aguarde só passe para o 3º passo quando o aluno concluir a tarefa correspondente 

3º passo Das palavras que restaram escolha as 5 que ainda se relacionam com o trabalho 

docente 

Proceda da mesma forma das vezes anteriores 

4º passo Das que restaram escolha as 5 que ainda se relacionam mais ou que menos se 

relacionam com o trabalho docente 

Proceda da mesma forma das vezes anteriores 

5º passo Solicite que o aluno preencha a última coluna com as palavras “restantes”  

OBS:  

1) A numeração das palavras no verso ajudarão você a registrá-las no Protocolo. tiramos 

os números da frente das cartelas por sugestão da Prof Alda Mazzotti que chamou a 

atenção para o fato de que elas poderiam servir de “distrator” no processo de 

classificação.  

 



 

 

UTILIZEM NO ENTANTO, A MESMA NUMERAÇÃO FORNECIDA POR NÓS. NO 

ANEXO I 

NÃO MODIFIQUEM A NUMERAÇÃO DAS PALAVRAS  

 

REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA DE DESENVOLVIMENTO – PÉTALAS 

 

Ficou decidido em nossa III Reunião técnica que iríamos trabalhar em 2007 somente com a 

1ª fase – Classificação das palavras e justificativas dos agrupamentos. 

Contudo, nada impede que os grupos façam entrevistas visando o desenvolvimento de suas 

Pétalas. 

 



 

 

ANEXO I 
RELAÇÃO DAS PALAVRAS PARA ELABORAÇÃO DAS CARTELAS 

 

1 Ajudar 

2 Alegria 

3 aluno  

4 Amor 

5 Angustia 

6 aprendizado 

7 Atenção 

8 Capacitado 

9 Companheiro 

10 Compreensão 

11 Compromisso 

12 Dedicação 

13 Diálogo 

14 Disciplina 

15 Educação 

16 Educador 

17 Ensinar  

18 Estudo 

19 Paciência 

20 Profissão 

21 Respeito 

22 Responsabilidade 

23 Sabedoria 

24 Sala de aula 

25 Vocação 



 

  

ANEXO II – CARTELA - FRENTE 
 

                AJUDAR       ALEGRIA    ALUNO            AMOR  ANGUSTIA 

                  
APRENDIZADO 

   ATENÇÃO       CAPACITADO               
              

COMPANHEIRO 
                 

COMPREENSÃO 

                 
COMPROMISSO 

                   
DEDICAÇÃO  

       DIÁLOGO     DISCIPLINA  EDUCAÇÃO 

     EDUCADOR       ENSINAR  ESTUDO      PACIÊNCIA      PROFISSÃO 

      RESPEITO 
             

RESPONSABILIDADE  
          SABEDORIA   SALA DE AULA      VOCAÇÃO 

 

 



 

  

ANEXO II – CARTELA - VERSO 

 

 5  4   3    2   1 

 10 9    8     7    6 

15 14 13   12 11 

20 19 18  17 16 

25 24     23  22 21 

 

 



 

 

ANEXO III –FOLHA DE PROTOCOLO 

   Nº do 

AGR              

AGRUPAMENTO 

                      Nº das 

PALA            PALAVRAS de cada 

agrupamento 

TÍTULO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

JUSTIFICATIVAS 

Agrupamento 1 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Agrupamento 2 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Agrupamento 3 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Agrupamento 4 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Agrupamento 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo IV - TRABALHO DOCENTE 

                      

MAIS 

  tem a ver 

                     

MENOS 

tem a ver 

                     

AINDA 

tem  mais a ver 

       

       AINDA                

tem menos a ver 

               

Restantes 

01 +2 

 

 

-2 +1 -1 0 

02  

 

    

03  

 

    

04      

05  

 

    

 



 

 

ANEXO V 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome do (a) Pesquisador (a): ............................................................................... 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa. Ao integrar este 

estudo estará permitindo a utilização dos dados aqui fornecidos. Você tem liberdade 

de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer 

fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal. 

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais, você não 

precisará se identificar. Somente o (a) pesquisador (a) terá acesso às suas informações e 

após o registro destas o documento será destruído.  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista o esclarecimento acima apresentados, eu, manifesto livremente meu consentimento 
em participar da pesquisa. 

Nº Nome do participante Assinatura do participante 
01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   
09   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   

 

 

 



 

 

ANEXO F – Roteiro da Entrevista 
 

3ª  FASE 
 

PARTE A - IDENTIFICAÇÃO 
 
NOME (Completo) do Entrevistado:____________________________________ N º 

____ 

1. Sexo: F (   )   M (   ) 

2. Idade: _________    

3. Curso: _________________________ 

4. Ano/ semestre: ______________________ 

5. Instituição: ___________________________________________ 

6. Você fez curso de magistério?  Sim (   )          Não (   ) 

7. Além deste, você fez (ou está fazendo) outro curso universitário? Qual? Quais? 

_________________________________________________________________

_ 

8. Você trabalha: 

Sim (   )          Não (   ) 

9. Trabalha atualmente como professor? 

Sim (   )          Não (   ) 

9.1. Se respondeu SIM: 

9.1.1. Há quanto tempo? ___________________________________ 

9.1.2. Pretende continuar no magistério?   Sim (   )      Não  (   ) 

Se sim, por que? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______ 

Se não, por que? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______ 

9.1.3. Você acumula outra profissão com a docente? 

Sim (   )          Não (   ) 

Qual?___________________ 

   

 

 

 

Para uso do 
CIERS-Ed 



 

 

           

9.2. Se respondeu NÃO:  

9.2.1. Com o que você trabalha? 
__________________________________________________________________ 

9.2.2. Por que? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9.2.3. Aonde pretende trabalhar depois de formado? 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


