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SANTOS, Marli dos Reis dos. Professores de Língua Portuguesa e Matemática: 

representações sociais sobre docência. Tese - Doutorado em Educação. UNISANTOS, 

Santos, 2018. 

 

RESUMO 

 

Este trabalho desenvolve-se a partir do Projeto maior intitulado “O Professor do Ensino 

Fundamental II: políticas, práticas e representações”, e tem como objetivos analisar e 

compreender as representações sobre a docência dos Professores de Língua Portuguesa e 

Matemática, que atuam anos finais do Ensino Fundamental da rede pública da região da 

Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). Nesta perspectiva fundamenta-se na Teoria 

das Representações Sociais (TRS) (MOSCOVICI, 1978, 2003, 2012), complementada 

pela Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 1996, 1998, 2001), introduzindo uma breve 

reflexão sobre o conceito de identidade, discutido por Dubar (1998, 2005, 2006), Hall 

(2000), Placco e Souza (2010, 2011), entre outros. O estudo assume uma  abordagem de 

pesquisa quali-quantitativa, estruturando-se nas seguintes fases: aplicação de questionário 

para 157 professores, sendo 90  da disciplina de Língua Portuguesa e 67 de Matemática; 

entrevistas com 11 professores, incluindo 15 narrativas, que versam sobre sua formação 

e exercício docente na tentativa de captar o que significa a docência e os motivos que os 

levaram a escolher essa profissão. A seleção desses professores recaiu por lecionarem 

disciplinas, que estão na linha “de frente” das avaliações de larga escala, enfrentando 

desafios e pressões por resultados satisfatórios nas avaliações, tais como SAEB e 

SARESP. Depreendeu-se que os sujeitos da pesquisa ancoram o sentido sobre a docência 

em duas dimensões: pessoal e profissional. A primeira, pessoal, coloca  acento na 

imagem que os sujeitos têm da docência de dentro para fora, carregando o sentido de 

aprender como um processo contínuo e, em consequência, como uma ação que enriquece 

a profissão e promove mudanças sociais; a segunda, profissional, seria a imagem que os 

sujeitos têm do exercício docente, de fora para dentro, trazendo o pensamento deles 

envolvido na ação de “ensinar”, que  se traduz em essencialidade, quando instiga 

transformação de vidas. Estas dimensões desdobram-se em sete unidades de sentido que 

se entrelaçam, mapeando a docência como idealizada, instrumento de transformação, 

vocação, desvalorizada e de um exercício da profissão ligado às vivências significativas 

e dilemas, de transformação e de afetividade. Os dados empíricos demonstram que os 

professores, sujeitos da pesquisa, representam e conferem um status à docência de 

missionária, redentora e transformadora de indivíduos e da sociedade. Assim, os 

professores produzem, comunicam e compartilham o pensamento de essencialidade à 

docência a partir da constituição de um saber identitário, que a caracteriza como produtora 

de sentido no contexto da transformação social. 

 

Palavras-Chave: Docência. Educação Básica. Ensino Fundamental II. Representações 

Sociais. 
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SANTOS, Marli dos Reis dos. Portuguese Language and Mathematics Teachers: social 

representations about teaching. Thesis - Doctorate in Education. UNISANTOS, Santos, 

2020 

 

ABSTRACT 
 

This work develops from the larger Project entitled “The Teacher of Elementary 

Education II: policies, practices and representations”, and aims to analyze and understand 

the representations about the teaching of Portuguese and Mathematics Teachers, who 

work in final years of Public Elementary School in the metropolitan region of Baixada 

Santista (RMBS). In this perspective it is based on the Theory of Social Representations 

(TRS) (MOSCOVICI, 1978, 2003, 2012), complemented by the Theory of the Central 

Nucleus (ABRIC, 1996, 1998, 2001), introducing a brief reflection on the concept of 

identity, discussed by Dubar (1998, 2005, 2006), Hall (2000), Placco e Souza (2010, 

2011) among the others. The study takes a qualitative and quantitative research approach, 

structured in the following phases: application of a questionnaire to 157 teachers, 90 of them 

in the Portuguese Language and 67 in Mathematics; interviews with 11 teachers, including 15 

narratives, which deal with their training and teaching practice in an attempt to capture 

what teaching means and the reasons that led them to choose this profession. The selection 

of these teachers fell back for teaching subjects, which are at the “front line” of large-

scale assessments, facing challenges and pressures for satisfactory results in assessments, 

such as SAEB and SARESP. It was found that the research subjects anchor the meaning 

of teaching in two dimensions: personal and professional. The first emphasizes the image 

that subjects have of teaching from the inside out, carrying the sense of learning as a 

continuous process and, as a consequence, as an action that enriches the profession and 

promotes social changes; the second, professional, would be the image that the subjects 

have of the teaching exercise, from outside to inside, bringing their thinking involved in 

the action of “teaching”, which translates into essentiality when it instigates life 

transformation. These dimensions unfold into seven units of meaning, which intertwine, 

mapping teaching as idealized, as an instrument of transformation, vocation, devalued 

and an exercise of the profession linked to significant experiences and dilemmas, of 

transformation and affection. The empirical data demonstrate that the professors, subjects 

of the research, represent and give a status to teaching as a missionary, redemptive and 

transforming individuals and society. Thus, teachers produce, communicate and share the 

thought of essentiality to teaching from the constitution of an identity knowledge, which 

characterizes it as a producer of meaning in the context of social transformation. 

 

Keywords: Teaching. Basic education. Elementary School II. Social Representations. 
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ABRINDO AS CORTINAS...  

 

Conhecer, na dimensão humana, [...] não é o ato através do qual um 

sujeito, transformado em objeto, recebe, dócil e passivamente, os 

conteúdos que outro lhe dá ou impõe. [...] O conhecimento, pelo 

contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo, 

requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca 

constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão 

crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se 

reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o ‘como’ de 

seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato. [...] 

Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e 

somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. 

(FREIRE, 2002, p. 27) 

 

Nesse caminho de descobrir palavras, melhorar meu olhar, conhecer o outro e me 

conhecer, começo minha história. Nasci, em 1965, em uma pequena cidade do interior do 

Paraná, chamada Nova Londrina, segunda filha de um mineiro com uma baiana. Meu pai, 

um autodidata, apresentou-me o mundo, comprando coleções de livros ofertadas pelos 

“mascates”, que, de quando em quando, passavam pelo sítio. Minha mãe, dona de casa, 

“tomava” o ponto escolar todos os dias, levada pela minha insistência em ler cada dia 

mais. Nesse cenário acabei lendo a Bíblia para crianças, num determinado momento de 

minha vida, e em outros as fascinantes histórias da mitologia grega. Entrar na escola 

formal foi algo tão marcante que ainda me lembro das primeiras aulas, da minha primeira 

professora: Irene.   

Tive acesso à educação formal aos 6 anos, em 1971. Estudei o primeiro e segundo 

anos em escola rural, em classe multisseriada, e os demais na "cidade" de Nova Londrina. 

Assim, meus estudos, fundamental e médio, foram sob a égide da Lei 5.692/71 (BRASIL, 

1971), chamados à época de 1º e 2º graus.  Fato que me levou a cursar, compulsoriamente, 

o 2º grau profissionalizante: Técnico em Contabilidade. 

Durante minha formação também participei dos projetos culturais e esportivos da 

escola e, posteriormente, enveredei por este mesmo caminho na Universidade, 

participando de Extensão Universitária. O objetivo era melhorar a minha formação 

educacional. Talvez, essa tenha sido a base que me levou, no Mestrado, a pesquisar a 

Educação não-formal. 
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Escrever sobre minha formação é um desafio, principalmente, à memória. Dar voz 

à minha história é um exercício reflexivo que redimensiona o meu passado e abre 

perspectivas para continuar a escrita do meu viver. Agora, com mais experiência e 

algumas certezas, só algumas.  

Nesse sentido, iniciou a jornada... 

Em 1983, ingresso no curso de Letras na Faculdade de Ciências e Letras de 

Paranavaí.  Cidade que fica distante 76,6 km da cidade onde nasci. Após este curso, fiz 

bacharelado em Comunicação Social na Universidade Estadual de Londrina. 

 Em abril de1992, já morando em Santos, e após muita procura por emprego 

na área da Comunicação Social e, levada pela informação de amigos, resolvo "usar" meu 

Diploma de Letras. Assim, inicio minha carreira no magistério na EEPSG João Octávio 

de Santos. Não era meu plano ser professora, mas precisava trabalhar. Desenvolvi bem 

as atividades e, no ano seguinte, por ser a escola escolhida para integrar o Projeto “Escola 

Padrão” e a Diretora, tendo a prerrogativa de escolher os professores, atribuiu a mim 24 

aulas, justificando que meu desempenho profissional, no ano anterior, credenciava-me a 

continuar na escola. Pensei: não era o que eu queria, mas foi uma escolha certa. Sem 

arrependimentos. Segui por esta estrada. 

Em 1997, cursei Pedagogia, em seguida, em 1998, resolvo fazer uma pós-

graduação lato sensu em Metodologia e Didática do Ensino Superior; em 1999, outra pós-

graduação lato sensu em Língua e Literatura Portuguesa, também na Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras "Don Domênico".  

Em 2000, março, começo uma pós-graduação stricto sensu no Programa de 

Mestrado, na área de Língua Portuguesa, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo-PUC. Foi um período de grandes descobertas e questionamentos, mas também, de 

angústias e incertezas. Todavia, os saberes vivenciados, no Mestrado, possibilitaram um 

salto qualitativo na minha formação, trazendo criticidade ao meu fazer profissional. 

Infelizmente, por questões financeiras, fui obrigada a trancar a matrícula em setembro de 

2001.   

Em 2005, o governo do Estado oferece um curso de pós-graduação lato sensu em 

Gestão Escolar por meio da Secretaria de Educação e, em parceria com a Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP.  Esse estudo ampliou minha análise sobre Gestão 

Escolar, sobretudo, em relação aos espaços de formação. Termino o curso em março de 
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2007. Neste momento pensei que era chegada a hora de voltar ao Mestrado. Só que, desta 

vez, queria fazer algo relacionado à Formação de Professores ou à Gestão.  

Em 2009, retorno ao Programa de Mestrado, agora na área de educação. Ingresso 

no Programa de Mestrado em Educação na Universidade Católica de Santos. Concluo, 

em de 2011, amparada pela Teoria das Representações Sociais (TRS), de Serge 

Moscovici (1978) e outros autores, defendendo a dissertação “Representações Sociais dos 

Educadores Profissionais do Programa Escola da Família sobre as Práticas Pedagógicas", 

no âmbito da Educação não-formal. Tomando, sobretudo, o conceito de representações 

sociais como “modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração 

de comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26), na 

Dissertação, tentei discutir algumas inquietações: (1) Como os educadores caracterizam 

o Programa Escola da Família? (2) Que representações/percepções eles partilham acerca 

do trabalho que desenvolvem? (3) Os educadores entendem que o trabalho, que 

desenvolvem no Programa Escola da Família, fortalece a participação da comunidade, 

possibilitando uma ação mais cidadã por parte de todos os envolvidos? Ficou claro que 

as concepções dos sujeitos analisados formavam um conjunto de ideias, um “núcleo 

figurativo” da representação sobre o Programa Escola da Família-PEF, que se ancorava, 

de forma preponderante, em torno de elementos sociais, demonstrando uma incorporação, 

por parte dos sujeitos inseridos no Programa Escola da Família, voltada para a inclusão 

social, valorização da convivência e do acolhimento das diferentes situações sociais. 

Entretanto, para além do que entendiam/concebiam, ficava, também, latente, que 

reproduziam os princípios que regiam o Programa, expressados nos valores, 

comportamentos e atitudes que desenvolviam em suas práticas. 

Olhando o início de tudo, lá se vão 28 anos no magistério, que marcam quem sou 

hoje. 

Assim, constituída por estes episódios de vida, é que falo, reflito e analiso sobre 

educação no meu país: Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

[...] As ações que se empreende na educação, tanto individuais como 

coletivas, não poderiam ser entendidas se não se considera a que 

conduzem, para que se realizam. [...] a educação não é algo espontâneo 

na natureza, não é mera aprendizagem natural, que se nutre dos 

materiais culturais que nos rodeiam, mas uma invenção dirigida, uma 

construção humana que tem sentido e que leva consigo uma seleção de 

possibilidades, de conteúdo, de caminhos. Do mesmo modo, os 

sistemas educativos não são frutos espontâneos da história, mas 

resultados de respostas dirigidas a determinados propósitos, portanto, a 

prática que se desenvolve neles tem um sentido. (GIMENO 

SACRISTÁN, 1999, p. 33) (grifos do autor) 

 

 

O Brasil, desde a colonização, enfrentou e enfrenta vários desafios para 

desenvolver uma educação que atenda a todos os brasileiros. Ao longo de décadas, as 

Constituições Brasileiras de 1934, 1937, 1946, 1967 regulamentam dispositivos no intuito 

de promover educação a todos os cidadãos. O objetivo de ter uma educação gratuita, 

obrigatória, laica e para todos, sonhada pelos pioneiros da educação, encontrou esteio, 

principalmente, na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), embora estejamos, ainda, 

longe de alcançá-la. A Carta Magna Brasileira, de 1988, define concepções educacionais, 

que vislumbram a possibilidade de alcançar esse objetivo. O Art. 205, dessa Constituição, 

regulamenta que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”.  

Acrescenta, no Art. 206, referindo-se ao ensino, os seguintes princípios: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino;  

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 

forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;  

VI  - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais. 

(BRASIL, 1988, Art. 206) 
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Nessa medida, a educação, no Brasil, vem envolta a resistências e persistências de 

pessoas que lutaram por uma escola para todos. Nesse contexto, voltando à década de 

1930, no Brasil, sob a égide da Educação Nova, o Manifesto dos Pioneiros1 (1932), 

assinado por 25 educadores, apresentou um panorama da educação no Brasil e anunciou 

a necessidade de mudança, propondo que a educação deveria “servir não aos interesses 

de classes, mas aos interesses do indivíduo”, fundando-se sobre “princípio da vinculação 

da escola com o meio social” (MANIFESTO DOS PIONEIROS, 2006, p. 191). 

Saviani (2010, p. 244), sobre este movimento, diz que a: 

 

Educação Nova busca organizar a escola como um meio propriamente 

social para tirá-la das abstrações e impregná-la da vida em todas as suas 

manifestações. Desta forma, propiciando a vivência das virtudes e 

verdades morais, estará contribuindo para harmonizar os interesses 

individuais com os coletivos. 

 

                Afirma, ainda, que o Manifesto delineia o “planejamento do sistema 

educacional” e esboça o “plano de reconstrução educacional” (SAVIANI, 2010, p. 247). 

Em outras palavras, a história da educação brasileira é “forrada” de um processo longo e 

turbulento, e envolveu interesses de grupos antagônicos, por vezes, hegemônicos, e, 

assim, privilegiando visões individuais, de grupo ou do governo, que desejavam conduzir 

os destinos educacionais em prol de seus próprios interesses. O que traz, até hoje, 

dificuldades para o desenvolvimento da educação no Brasil. Fato ligado, especialmente, 

ao descompromisso dos que assumem o poder, apostando em uma “política de governo”, 

ao invés de políticas de Estado, que poderiam ser continuadas e render frutos satisfatórios 

no campo educacional. Exemplo desse caminho é a década de 1930, marcada pela 

presença das ideias de católicos e liberais e, mais recentemente, a dos teóricos da 

educação e de grupos ligados a empresários2 (FREITAS, 2012). 

 
1 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) tratou de apresentar questões em torno da 

“reconstrução educacional” no Brasil, tecendo reflexões sobre: o movimento de renovação educacional; as 

bases e as diretrizes do movimento, que definia, perante o público e o governo, a posição dos educadores 

contra a escola tradicional; o significado de reformas e reforma; as finalidades da educação; os valores 

mutáveis e valores permanentes; o Estado em face da educação, levantando considerações sobre: a função 

educacional, o processo educativo; o Plano de reconstrução educacional. Indicou, também, o que estavam 

entendendo sobre: a unidade de formação de professores e a unidade de espírito, o papel da escola na vida 

e a sua função social e a democracia como um programa de longos deveres. Foi assinado por Fernando de 

Azevedo, entre outros 24 educadores (MANIFESTO DOS PIONEIROS, 2006). 
2 Para um maior esclarecimento de como as “reformas empresarias” vêm trazendo implicações para a 

educação brasileira, desmoralizando o magistério e destruindo o sistema público de educação, consulte 

Freitas (2012a). 
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            A esse respeito, temos, na década de 1930, no Brasil, debates que “na imprensa 

em geral e nas revistas, davam oportunidade para réplicas e tréplicas entre lideranças de 

parte a parte” (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 51). 

Saviani (2010, p. 197), também, apresenta reflexões sobre este fato: 

 

[...] cabe observar que, em 1931, à época do decreto relativo ao ensino 

religioso, não se externara, ainda, o conflito entre católicos e os 

escalonovistas. Eles participaram, lado a lado, na Associação Brasileira 

de Educação (ABE). O conflito emergiu no apagar das luzes de 1931, 

na IV Conferência Nacional de Educação, vindo a consumar-se a 

ruptura com a publicação do “Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova”, no início de 1932. Em consequência, os educadores Católicos 

retiram-se da ABE e fundaram, em 1933, a Confederação Católica 

Brasileira de Educação. 

 

Essa ruptura foi, talvez, o início da polarização no campo educacional no Brasil. 

Na educação brasileira despontaram a presença de figuras como: Francisco Campos 

(1891-1968), Gustavo Capanema (1900-1985), Anísio Teixeira (1900-1971), Florestan 

Fernandes (1920-1995) e Darci Ribeiro (1922-1997), entre outros, que colocaram em 

prática suas ideias educacionais. Também, vivenciamos a primeira LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) - 4.024/61 (BRASIL, 1961), e a segunda - 5.692/71 

(BRASIL, 1971), que se propunham a regulamentar o sistema educacional brasileiro. Esta 

última, também denominada Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, porque não 

abrangeu o Ensino Superior. Sem entrar no mérito de serem adequadas ou não, o fato é 

que, de alguma forma, elas se configuram em algum avanço para a educação de nosso 

país. 

O Brasil, entre as décadas de 1980 e 1990, promoveu mudanças importantes no 

cenário educacional; sobretudo, no Ensino Fundamental. Surge, em 1996, a Lei 9.394/96 

(BRASIL, 1996a), considerada a terceira LDB. No bojo dessa Lei, destacamos o Fundo 

de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fundef (BRASIL, 1996b), que foi 

substituído, anos depois, pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb3, 

em 2007, instituído pela Emenda Constitucional nº 53 e regulamentado pela Lei nº 

11.494/2007 (BRASIL, 2007a) e pelo Decreto nº 6.253/2007 (BRASIL, 2007b).  

 
3 É preciso destacar, que acaba de ser aprovado o novo e permanente Fundeb - Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, sob a forma da 

Emenda Constitucional n. 108, de 26 de agosto de 2020, com o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) e o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (Sinaeb), tornando-se parte permanente da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988). 
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           Retornando para a década de 1990, foi sancionada, em 20 de dezembro de 1996, a 

LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996a), com o intuito de continuar a reflexão sobre a educação 

no Brasil. É importante, também, assinalar a determinação da obrigatoriedade do Ensino 

Fundamental e a elevação de 8 (oito)  para 9 (nove) anos de duração (6 – 14 anos);  além 

da introdução da obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos, abrangendo da 

pré-escola ao ensino médio. A LDB em vigor, também, estipula que o Ensino 

Fundamental deve se configurar em uma etapa escolar compartilhada entre Estado e 

Municípios, tendo a União, segundo o Inciso III do Art. 9º, como ente que se incumbirá 

de “prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário 

à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva” (BRASIL, 

1996a). 

Sem entrar nos meandros do que foi a tramitação da Lei 9.394/96 (BRASIL, 

1996a), até sua promulgação, fica evidente que ela carrega uma orientação política, que, 

ao longo dos anos, vem sendo reformulada. Entretanto, os caminhos escolhidos pelas 

políticas públicas, para dar seguimento à formação dos sujeitos, que atuam na Educação, 

sobretudo, nos anos finais do Ensino Fundamental, nem sempre traduzem os anseios dos 

profissionais desta etapa e daqueles que trabalham com a formação nas Licenciaturas.  

 De qualquer forma, a partir desta Lei, os documentos oficiais referentes à 

formação de professores passaram por diversas modificações. Nessa linha, as entidades 

nacionais do magistério, tais como: Associação Nacional pela Formação dos Profissionais 

da Educação - ANFOPE e Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação- ANPEd, em especial4, buscaram e buscam reinserir-se, na agenda de 

discussões e prioridades, repensando uma formação que, cada vez mais, possa, 

efetivamente, refletir os anseios e expectativas do professor que atua na educação básica.  

 A partir dessas considerações, o objeto da pesquisa é a docência. E, em função 

disso, esta Tese propõe-se a discutir a relação da TRS e o conceito identidade, para 

analisar e compreender as representações sociais dos professores de Língua Portuguesa e 

Matemática dos anos finais do ensino fundamental da rede pública da Região 

 
4Além da ANFOPE e da ANPEd, existem outras entidades científicas, como a ANPAE – Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação - o CEDES – Centro de Estudos Educação e Sociedade 

– e o FORUMDIR – Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação ou Equivalentes 

das Universidades Públicas Brasileiras-, que também têm contribuído com o movimento de luta, para que 

haja políticas e programas de formação de professores, que possam contribuir com a qualidade da educação 

brasileira. 
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Metropolitana da Baixada Santista-RMBS sobre a docência, pensando que eles constroem  

representações por meio de valores e crenças que orbitam no universo consensual, 

reelaborando-as e constituindo um saber identitário que os torna um grupo social. 

Na esteira dessa reflexão, as políticas públicas educacionais são ações que buscam 

garantir uma melhor educação, tendo como mola propulsora a universalização e a 

qualidade do ensino.  Essas políticas devem ser entendidas como possibilidades de 

desenvolvimento do professor e do educando, como possibilidade de comunicação e de 

construção de visão de mundo, como constituição de cidadania. 

Assim, as políticas públicas educacionais são medidas que viabilizam programas 

e ações que buscam assegurar uma educação de qualidade; e, por essa razão, entendemos 

que não há formulação e implantação de políticas sem que haja o engajamento das pessoas 

envolvidas. Nesse sentido, não será possível construir políticas de formação de 

professores sem que estes estejam engajados na realização daquelas.  

Desse modo, defendemos que é preciso conhecer as representações sociais dos 

professores de Língua Portuguesa e Matemática dos anos finais do ensino fundamental 

sobre a docência, porque não é possível pensar em política pública educacional para esta 

etapa de ensino, elaborá-la e implementá-la, sem que se conheça a quem ela vai atingir, 

quem vai, de fato, implementá-la. Assim, gestor público que ignora os envolvidos nas 

políticas educacionais, que pretende implantar, estará fadado a ver suas ações 

fracassarem. 

Neste sentido a tese, por um lado, fundamenta-nos em Moscovici (1978), por meio 

da Teoria das Representações Sociais (TRS), para compreender as representações sociais 

dos professores de Língua Portuguesa e Matemática a respeito da docência. Em outras 

palavras, buscamos entender quais representações, advindas do conhecimento particular 

desses sujeitos, elaboram comportamentos e comunicação entre eles sobre a docência. E, 

por outro lado, isso implica que nos aproximemos do conceito de identidade, acreditando 

que este pode ser constitutivo de representações sociais sobre a docência, na medida em 

que traz ao professor o entendimento de quem ele é e do que pensa sobre a profissão que 

exerce.  

Tratamos de entender, assim, como introduz Dubar (2006, p. 149), que: 

 

[...] a pessoa se define (é definida) primeiro pelo seu papel profissional, 

o seu estatuto social: ela é identificada pelo tipo de atividade que 

cumpre, através de “uma função estruturada, rotineira, estandartizada” 

que se encaixa a uma pessoa. A identidade pessoal resume-se a um 
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“espelho de identidade social”, organizada a partir duma identificação 

principal (grifos nossos). 

 

Ao lado desse pensamento, então, encontramos a perspectiva de que a 

concretização identitária tem marcas de representação social, levando os docentes de 

Língua Portuguesa e Matemática a olhar e pensar a docência como ela é ou deve ser. 

Assim, entendemos, junto com Moscovici (1978, p. 63-64), que “[...] representar um 

objeto é, ao mesmo tempo, conferir-lhe o status de um signo, é conhecê-lo, tornando-o 

significante. De um modo particular, dominamo-lo e interiorizamo-lo, fazemo-lo nosso”. 

 Partimos da seguinte questão-problema: Quais as Representações Sociais dos 

professores de Língua Portuguesa e Matemática, dos anos finais do ensino fundamental 

da RMBS5, sobre a docência? E, para dar conta dessa questão, definimos como objetivos 

gerais: analisar e compreender as representações sociais dos professores de Língua 

Portuguesa e Matemática dos anos finais do ensino fundamental a respeito da docência.  

E, como objetivos específicos: a) investigar as trajetórias acadêmicas e profissionais dos 

professores de Língua Portuguesa e Matemática dos anos finais do ensino fundamental 

da rede pública dessa Região; b) identificar que categorias representacionais que os 

sujeitos elegem como repertório da docência; e c) analisar como percebem as políticas 

públicas em relação à docência. 

A atenção ao conceito de identidade docente articulada à TRS está associada a 

atingir os objetivos propostos nesta pesquisa. Desse modo, reconhecemos as atitudes e 

valores que os professores de Língua Portuguesa e de Matemática compartilham e que, 

de alguma forma, orientam e reorientam seus comportamentos em relação à docência; 

além de trazer, à tona, suas marcas identitárias. Também, é possível identificar elementos 

que tornam os sujeitos desse trabalho um grupo social, que compartilham sentidos e 

significados em relação a um objeto. Implica, então, apontar que há uma relação 

indivíduo-sociedade que guia as atitudes; ou seja, os indivíduos apreendem o mundo 

concreto e o vivenciam a partir de seus pontos de vista. 

Assim, com base em Moscovici (2003), buscamos compreender, nesse processo, 

questões de semelhança e diferença, de interdependência e interação, que transformam 

esses sujeitos pesquisados em um grupo social, constituindo elementos basilares na 

“ordenação das condutas e percepções” (MOSCOVICI, 1978, p. 115). Nessa medida, 

entendemos, junto com Moscovici (2003, p. 40), que “todas as interações humanas, 

 
5 A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) é composta por 9 (nove) municípios: Bertioga, 

Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente e Santos.   
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surjam elas entre duas pessoas ou entre dois grupos, pressupõem representações. Na 

realidade, é isso que as caracteriza”.  

Dessa forma, por meio da TRS (MOSCOVICI, 1978, 2012), poderá ser analisado 

e compreendido o que os sujeitos da pesquisa desenvolvida pensam, sentem, percebem 

a respeito das situações que cercam a profissão docente; bem como as expectativas que 

têm sobre a docência; ou seja, de como externam a imagem que trazem dentro de si a 

respeito da docência.  

Os professores da pesquisa desenvolvem suas atividades na RMBS, como já 

mencionamos; entretanto, cada um dos municípios dessa região possui um sistema 

educacional próprio. O Estado está presente na gestão educacional das escolas do sistema 

estadual por meio de duas Diretorias de Ensino: Santos e São Vicente. A diretoria de 

Ensino de Santos atende às escolas da rede estadual dos municípios de Santos, Guarujá, 

Cubatão e Bertioga. E a de São Vicente atende a Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, 

São Vicente e Peruíbe. Dessa forma, a pesquisa se desenvolve com professores que 

atuam nestes municípios. 

É preciso destacar, também, que este estudo assume uma abordagem quanti-

qualitativa, baseando-se em conceitos anunciados por autores como: Lüdke e André 

(1986) e Bogdan e Biklen (1994). Leva em consideração o vivido pelos sujeitos da 

pesquisa, além de apresentar dados numéricos e gráficos, com o intuito de desenvolver 

uma perspectiva dialética entre a abordagem qualitativa e quantitativa na análise dos 

dados. Por fim, busca suporte na TRS (MOSCOVICI, 2978, 2003, 2012) e em outros 

colaboradores, tais como: Sá (1998), Abric (1976, 1998, 2001a, 2001b), Jodelet (2001, 

2005, 2009), Duveen (2003), Jovchelovitch (2008, 2011), Guareshi e Jovchelovitch 

(2008) e Marková (2017).   

Também, fundamentamo-nos em referenciais, que tratam da temática sobre a 

identidade docente, como: Dubar (1997, 1998, 2005, 2006), Hall (2000), Woodward 

(2000), Baumann (2001, 2005), Placco e Souza (2010, 2011) e Silva (2014). Ainda, 

apoiamo-nos em outros autores que tratam de temáticas a respeito:  

a) da educação, tais como: Freire (1987a, 1987b, 1991, 2002); Delors (1999); 

Gimeno Sacristán (1999a, 1999b); Saviani (2003, 2005, 2007a, 2007b, 2010, 2011); 

Romanelli (2006); Dourado (2007, 2017); Dourado e Oliveira  (2009); Dourado, Oliveira 

e Santos (2007); Freitas, H. (2002, 2003, 2007); Freitas, L. (2012a. 2012b); Freitas e 

Biccas (2009); Cury (2014); Saul (2015); Abdalla e Villas Bôas (2018);  
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b) da formação e profissão docente, conforme: Nóvoa (1995a, 1995b, 1995c, 

1995d, 1999, 2004, 2009, 2017); Josso (1998, 2004, 2007); Marcelo García (1999); 

Freitas (2002, 2003); Imbernón (2002, 2010); Libâneo (2002); Tardif (2002); Roldão 

(2005, 2007); Tardif e Lessard (2005); Abdalla (2005, 2006, 2008, 2015, 2016b, 2017a, 

2017b, 2018); Lessard e Tardif (2009); Oliveira (2008); Berkenbrock-Rosito (2009); 

Barreto (2010); Gatti (2010, 2012); Martins (2010, 2014); Ens e Behrens (2011); 

Passeggi (2008, 2011); Cozzolino (2015); Pinto (2015); Gomes (2016); Saul e Giovedi 

(2016); Lima (2017); Aguiar e Dourado (2019); Saul e Voltas (2017); Abdalla e Almeida 

(2020) e Abdalla e Diniz-Pereira (2020). 

c) das políticas públicas de formação e de profissionalização docente, como 

Freitas, H. (2002, 2003, 2007); Weber (2003, 2015); Dourado (2007, 2017); Gatti (2008, 

2013); Gatti e Barreto (2009); Oliveira (2008); Monfredini (2008);  Gatti, Barreto e 

André (2011); Ens e Gisi (2011); Freitas, L. (2012a, 2012b); Placco, Souza e Almeida 

(2012); André (2015); Barreto (2015); Hypolito (2015); Abdalla (2016a, 2018); 

Andrucha (2016); Abdalla e Diniz-Pereira (2020); 

d) da identidade docente, conforme: Gatti (1996); Romero (1997); Ferreira 

(2001); Pimenta (2002, 2005); Beijaard, Meijer e Verloop (2004); Garcia, Hypolito e 

Vieira (2005); Santos, C. (2005); Freitas (2006); Alves et al. (2007); Santos, S. (2008); 

Sampaio (2010); Spengler (2010); Woodward (2010); Bolívar (2011); Cruz e Aguiar 

(2011); Castro (2012); Alfonso (2013); Silva, Aguiar e Aguiar (2014); Abdalla (2006, 

2016a); Silveira (2009); Cruz, Aguiar (2011); Ens, Behrens (2011); Cardoso (2014); 

Placco e Souza (2010, 2011); Sezerino (2013); Silva, Aguiar e Aguiar (2014); Alves 

(2016); Gomes (2016); e 

e) reflexões relacionadas às temáticas anteriores a partir da Teoria das 

Representações Sociais: Guareschi (2000); Alves-Mazzotti (2007, 2008); Abdalla 

(2008; 2015; 2017a, 2017b; 2018); Cohen-Scall e Moliner (2008); Guareschi e 

Jovchelovitch (2008); Silveira (2009); Placco e Souza (2011); Reis (2011); Castro 

(2012); Seidman et al. (2012); Pryjma (2016); Pryjma, Pullin e Ens (2017), entre outros. 

Ainda, é importante mencionar que o trabalho se desenvolveu a partir de um 

Projeto maior intitulado “O Professor do Ensino Fundamental II: políticas, práticas e 

representações”, no âmbito do Grupo de Pesquisa/CNPq – Instituições de Ensino: 

políticas e práticas pedagógicas, coordenado pela Profa. Dra. Maria de Fátima B. Abdalla. 

O corpus analítico foi ancorado em duas dimensões: a pessoal, ou seja, a imagem 

que os sujeitos têm da docência, caracterizada pelo olhar de dentro para fora, em que fica 
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nítida a questão interna mesclada à externa. Parece-nos, nesse contexto, que o sujeito, ao 

ancorar o sentido representacional da docência nessa dimensão, atrela ao olhar “de dentro 

para fora”, caracterizada pela relação do “eu professor” com o que acredita e visualiza 

como docência. Já, a profissional, que diz respeito à imagem que os sujeitos têm do 

exercício da docência, caracterizada no olhar “de fora para dentro”, traz o pensamento 

dos sujeitos ancorado em uma docência a partir das relações que estes  estabelecem com 

a profissão, o aluno e o espaço  escolar; além de tentar mostrar concepções, dilemas e 

possibilidades que vivenciam. 

               A tese foi organizada em quatro capítulos. Assim, primeiro, adentramos pelos 

anos finais do Ensino Fundamental e pelo conceito de docência. Depois, passamos pela 

fundamentação teórica, que sustenta a tese, e, a seguir, enveredamos pelos caminhos 

metodológicos, no intuito de analisar e compreender as representações sociais dos 

professores da pesquisa sobre o objeto de estudo. Desaguamos, assim, na análise dos 

dados e, navegamos com intenções de que seja em águas brandas, mas com algumas doses 

de ondas, para desequilibrar e equilibrar o pensamento, até chegar aos resultados finais, 

indicando as possíveis representações sociais dos professores de Língua Portuguesa e 

Matemática sobre a docência. 

             Não há a intenção de finitude, porque entendemos que a mesma é possibilidade. 

Possibilidade de reflexão sobre a educação brasileira, sobre a formação de professores, a 

respeito da elaboração e implementação de políticas educacionais, de modo a avaliar suas 

implicações para a docência; e, por fim, abrir possibilidades de nos reinventar sempre 

como educadores. Assim, temos os seguintes capítulos: 

Capítulo I - Anos Finais do Ensino Fundamental e a Docência nessa Etapa: 

panorama, dilemas e perspectivas -, procuramos tecer algumas considerações sobre os 

anos finais do Ensino Fundamental e refletir sobre a avaliação de larga escala, atrelada a 

esta etapa escolar. Trazemos, também, as vozes de estudiosos, que discutem o ensino 

fundamental, e as políticas que envolvem esse nível educacional, como apoio para as 

discussões sobre a educação básica, e, em especial, sobre os anos finais do Ensino 

Fundamental, e a respeito da docência referente a essa etapa de ensino. 

Capítulo II - Referenciais Teóricos: campo do conhecimento desbravado -, em 

que apresentamos o estudo da Teoria das Representações Sociais (TRS), defendida por 

Moscovici (1978, 2003, 2012), como base para analisar e compreender as representações 

sobre a docência. Também, abordamos a Teoria do Núcleo Central (TNC), apontada por 

Abric (1998, 2001a, 2001b), que propõe a abordagem estrutural no campo das 
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representações sociais. Refletimos sobre o conceito de identidade, discutindo os 

pressupostos de Dubar (2005, 2006), Hall (2000), Placco e Souza (2010, 2011) e outros 

autores, entendendo a identidade como aspecto significativo para compreensão das 

representações dos professores sobre a docência, no sentido de ressignificar os conceitos 

de identidade na constituição de representações.  

Capítulo III - Caminhos Metodológicos: entrada em cena - apresentamos o 

caminho metodológico que o estudo pretende seguir, evidenciando que a pesquisa se 

caracteriza como quali-quantitativa, na busca de analisar e compreender as 

representações sociais sobre a docência. Desvelamos o contexto da pesquisa e os sujeitos 

envolvidos no estudo, delimitando os espaços que ocupam para desenvolver a docência; 

assim como explicamos os instrumentos utilizados na busca de formar o corpus da 

pesquisa de campo. 

Capítulo IV - Marcas no caminho: interpretando dados -, destacamos a análise 

dos resultados colhidos, trazendo o perfil dos professores de Língua Portuguesa e 

Matemática, tecendo discussões com o intuito de desvelar as representações sociais sobre 

a docência dos professores de Língua Portuguesa e Matemática da rede pública da Região 

Metropolitana da Baixada Santista-RMBS. 

Nas Considerações finais, retomamos alguns conceitos e discussões realizadas 

ao longo da escrita desta Tese, com o intuito de analisar e compreender as representações 

sociais sobre a docência dos professores, sujeitos da pesquisa da pesquisa. Discutimos 

como os professores de Língua Portuguesa e Matemática veem a profissão que 

escolheram, de que forma lidam com esses olhares, de que modo exprimem esses olhares, 

denunciando e anunciando as vivências no exercício do magistério. 
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CAPÍTULO I 

 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A DOCÊNCIA NESSA ETAPA: 

PANORAMA, DILEMAS E PERPECTIVAS 

 

 

[...] Pedra angular da Educação Básica, o Ensino Fundamental tem 

constituído foco central da luta pelo direito à educação. (BRASIL, 

2013, p. 103) 

 

 

O presente Capítulo objetiva refletir sobre o Ensino Fundamental, sua organização 

e sua história na educação brasileira. Há, assim, um esforço de discutir as normas legais 

e o contexto em que essa etapa se realiza, em especial, as questões, que envolvem os anos 

finais do ensino fundamental. Também, sinaliza com algumas questões sobre as políticas 

educacionais, trazendo elementos sobre a avaliação de larga escala e as possíveis marcas 

e tensões que elas provocam nos professores de Língua Portuguesa e Matemática. 

Nessa perspectiva, em termos de organização da estrutura educacional do Brasil, 

o ensino fundamental, dividido em anos iniciais e anos finais, é a segunda etapa da 

educação básica, sendo responsável por atender a alunos entre 6 e 14 anos.  

Os anos finais do Ensino Fundamental têm contornos particulares em relação aos 

anos iniciais. Há tensões, nessa fase, que envolvem: o número de professores em cada 

ano; a forma como cada um trabalha o componente que ministra; a troca de professores a 

cada 50 ou 60 minutos, em um movimento mecânico; o número de alunos por sala; a 

defasagem idade/série; adolescentes necessitando trabalhar, entre outros. E, aliadas a 

essas questões, políticas públicas, que procuram, na meritocracia, a visibilidade para 

promover governos, por meio de avaliações de larga escala. Avaliações, estas, que 

buscam, por meio de testes padronizados, estabelecer os patamares de aprendizagem 

adequados a cada etapa escolar avaliada. 

O Brasil, desde a primeira LDB 4.024/61 (BRASIL, 1961), vem em um processo 

de ampliação de contextos educacionais aos brasileiros. Sem tecer juízo de valor, esta 

LDB trouxe um novo olhar para a questão curricular ao delimitar três graus de ensino: o 

primário, o médio e o superior. Foram estabelecidas, nela, diretrizes para o ensino 

primário, composto por, no mínimo, quatro séries. Esse grau de ensino tinha como 

objetivo, segundo essa Lei, o que segue: “O ensino primário tem por fim o 

desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança, e a sua 
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integração no meio físico e social” (BRASIL, 1961, art. 25). Define, também, que este 

nível de ensino seria ministrado em quatro séries anuais (Art. 26) e que os sistemas de 

ensino poderiam ampliar a sua duração até seis anos, de modo a ampliar “[...] nos dois 

últimos, os conhecimentos do aluno e iniciando-o em técnicas de artes aplicadas, 

adequadas ao sexo e à idade” (Parágrafo único do Art. 27). Essa Lei, também, determina 

a obrigatoriedade do ensino nessa etapa, e, neste sentido, o Art. 27 regulamenta o que 

segue: 

O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos e só será 

ministrado na língua nacional. Para os que o iniciarem depois dessa 

idade poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos 

correspondentes ao seu nível de desenvolvimento. (BRASIL, 1961) 

 

 

Em relação ao prosseguimento dos estudos, a Lei define que o ensino de grau 

médio compreende dois ciclos: o ginasial e o colegial. Trazendo embutido que eles 

abrangeriam, entre outros, “os cursos secundários, técnicos e de formação de professores 

para o ensino primário e pré-primário” (Art. 34). O ciclo ginasial com duração de quatro 

séries anuais e o colegial, de três, no mínimo. Esses representam, hoje, os anos finais do 

ensino fundamental e o ensino médio, respectivamente. 

Ao olhar a história educacional brasileira, podemos entender que houve algum 

avanço, embora longe de atender às expectativas de uma educação de qualidade, 

especialmente, se refletirmos sobre a questão do acesso à educação.  Não queremos, aqui, 

enfatizar que o acesso é sinônimo de avanço em qualidade, mas é, sem dúvida, um avanço 

no direito à educação. Assim, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir direito 

e qualidade de forma equilibrada. 

Hoje, os quadros estatísticos mostram, nessa fase, taxas de matrículas e de 

aprovação insatisfatórias, se pensarmos naqueles que ficam excluídos da vaga ou da 

continuidade escolar. 

Diante dessas colocações, apresentaremos, a seguir, alguns dados que podem 

entrelaçar as discussões sobre os anos finais do Ensino Fundamental, ajudando a entender 

as políticas voltadas para esse nível escolar; além de oferecer conteúdo para a análise dos 

dados do presente estudo. 

Com essa perspectiva, passamos, então, a olhar a distribuição de matrículas e 

responsabilidades para com os anos finais do Ensino Fundamental.   

Temos, no Brasil, atualmente, escolas, que oferecem os anos finais do Ensino 

Fundamental, e concentram-se nos municípios. Vejamos a Tabela 1, a seguir: 
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Tabela 1 - Número de escolas que atendem ao Ensino Fundamental por dependência 

administrativa - Brasil 2019 

 

Fonte: dados coletados no INEP- 2019- Nota Estatística (NE) (BRASIL, 2019). 

 

A Tabela 1 apresenta a distribuição das escolas, que atendem à educação básica 

como um todo. Percebemos que em relação ao Ensino Fundamental a oferta concentra-se 

nos municípios.  

Esse cenário levanta, neste momento, o seguinte questionamento: Qual a razão 

dos municípios estarem atuando de forma preponderante nos anos finais do Ensino 

Fundamental?  

A resposta está determinada na Constituição Federal (BRASIL, 1998) e na LDB 

9.394/96 (BRASIL, 1996a), ao instituírem uma política de responsabilidade prioritária 

em relação à educação para cada Ente Federado. Assim, tem-se na CF/88 (BRASIL, 

1998): 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

..... 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

na educação infantil. 

 

E, no inciso V, do Art. 11, da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996a), a delegação aos 

municípios quanto à competência para atuar neste nível de ensino, e dispõe: 

 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis 

de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 

percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 1996a) 
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Acreditamos que esses dispositivos legais tenham sido o argumento para que, em 

muitos municípios, houvesse a política da municipalização, trazendo a responsabilidade 

prioritária da oferta do Ensino Fundamental para os municípios. 

Mas e o Estado, como fica nesse cenário?  O papel do Estado está determinado no 

inciso VI, do Art. 10, da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996a): “assegurar o ensino 

fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, 

respeitado o disposto no Art. 38 desta Lei”. Compreendemos, então, que é corresponsável 

no atendimento a essa demanda. 

Ao observarmos a Nota Estatística do Censo Escolar (BRASIL,2019) referente às 

redes municipal e estadual, no atendimento aos anos finais do Ensino Fundamental, 

percebemos que as mesmas assumem quase que a totalidade das dependências 

administrativas dessa etapa: 46,62% e 30,63%, respectivamente, ficando o restante com 

a rede privada e federal. 

Em relação à disponibilidade de recursos tecnológicos, a Nota Técnica (BRASIL, 

2019) traz o que segue: 

 

Gráfico 1: Recursos Tecnológicos disponíveis nas escolas de Ensino Fundamental 

segundo dependência administrativa – Brasil -2019 

Fonte: dados coletados no INEP- 2019- Nota Estatística (NE) (BRASIL, 2019). 

Observamos, também, que a rede municipal tem o maior número de escolas; 

todavia é a que menos dispõe de recursos tecnológicos. Segundo o Gráfico 1, ela tem: 

lousa digital (8,8%), projetor multimídia (52,9%), computador de mesa (34,3%) ou 

portátil (20,4%) para os alunos e internet para uso dos estudantes (21,1%).  Há, portanto, 
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um hiato na oferta desses recursos se compararmos as escolas de ensino fundamental com 

as de ensino médio.  

               Parece evidente que os recursos tecnológicos como laboratórios de informática 

ou acesso à internet, ainda, estão longe de serem realidade para a totalidade das escolas 

do Brasil. Cabe-nos pensar, então,  que  o Brasil  tem leis, que preconizam  uma educação 

de qualidade; mas, ao mesmo tempo, produz entraves impeditivos para que ela possa 

vigorar de fato. 

               No ano de 2020, mais um entrave à educação mencionada eclodiu: a pandemia 

ocasionada pela Covid 19, doença causada pelo coronavirus SARS-CoV-2. Por essa 

razão, Estados e cidades decretaram quarentena. O isolamento social fez com que as 

escolas fossem fechadas e iniciou-se um ensino remoto.  No Estado de São Paulo, o 

fechamento das escolas ocorreu em 23 de março. O mesmo aconteceu na RMBS.  Abriu-

se, então, mais um desafio ao desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. Os 

profissionais da educação tiveram que repensar suas práticas e inovar.  Ao navegarem, 

nesse cenário, gestores educacionais recriaram uma organização escolar; inclusive, 

editando normativas, que operacionalizassem a educação para enfrentar a pandemia. A 

implantação de medidas, então, evidenciou as desigualdades não só entre as redes de 

ensino, mas entre alunos, em particular, na realização do ensino por meio das tecnologias 

de informação e comunicação (TIC).  

                 Essas desigualdades já existiam, a pandemia só as agravou. Assim, na 

continuidade da reflexão sobre as diferenças existentes, o INEP, na Nota Estatística de 

2019 (BRASIL, 2019), informa que 61.765 mil escolas oferecem a etapa anos finais do 

Ensino Fundamental, e, dessas, 47.719 concentram-se nas redes estadual e municipal 

(18.922 e 28.797, respectivamente). Entretanto, a infraestrutura das escolas nem sempre 

consegue oferecer aos alunos uma educação de qualidade, seja por estruturas precárias, 

seja pela má formação dos professores ou os dois aspectos tratados juntos.  

O Gráfico 2, a seguir, apresenta a realidade de infraestrutura escolar que 

recepciona os estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

Gráfico 2 - Recursos relacionados à infraestrutura disponível nas escolas de Ensino 

Fundamental segundo dependência administrativa - Brasil 2019 

 

 
 

 
Fonte: dados coletados no INEP- 2017 - Nota Estatística (NE) (BRASIL, 2017b). 

 

O Gráfico 2 identifica um panorama problemático nas escolas, evidenciando 

descaso, e, até o abandono por parte dos governos, que são responsáveis pela oferta 

educacional. Olhando, em um movimento de pensar somente nos municípios, as questões 

afetas aos anos finais do Ensino Fundamental provocam estarrecimento, ao constatar que, 

nas escolas municipais, somente: 3,6% têm laboratórios de ciências; 41,4% possuem 

bibliotecas ou salas de leitura; 49,9% têm algum recurso de acessibilidade - PCD; 22,4% 

materiais para atividades artísticas; 37,5% dispõem de banheiros para PCD (pessoas com 

deficiências). 

Nesse exercício reflexivo, essa discussão ganha importância na medida em que 

desnuda a relação entre as leis e as políticas educacionais implantadas no Brasil, em 

especial, aquelas voltadas para os anos finais do Ensino Fundamental. O exposto, 

anteriormente, são situações que estão no cotidiano dos alunos e professores, que, de 

alguma forma, desmotivam o professor, e provocam exclusão do aluno, gerando 

desencantos. 
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Ainda, nesse movimento de descortinar o cenário educacional, que envolve os 

anos finais do Ensino Fundamental, o Gráfico 3, a seguir, elaborado pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP, órgão responsável pela 

organização e divulgação do Censo Escolar, apresenta indicadores em relação ao número 

de matrículas nos anos finais do ensino fundamental e nos leva a pensar nas repercussões 

que estes números podem provocar na sala de aula e em seus desdobramentos 

organizacional e pedagógico. Vejamos: 

 

Gráfico 3 - Distribuição das matrículas nos anos finais do Ensino Fundamental, 

considerando apenas as Redes Estadual e Municipal - Brasil - 2019

 

Fonte: dados coletados no INEP- 2019- Nota Estatística (NE) (BRASIL, 2019). 

No Gráfico 3, percebemos a presença preponderante da rede estadual, inclusive 

no Estado de São Paulo, mesmo com o advento da municipalização iniciada pelos anos 

2000.  Fica evidente, então, que a rede municipal é responsável pelos anos iniciais do 

ensino fundamental, ficando a oferta, nos anos finais, em regime de compartilhamento, 

embora a rede estadual se sobressaia nessa etapa. 

O Gráfico 4, a seguir, “fotografa” a realidade das matrículas nessa fase escolar e 

nos mostra a demanda que a rede pública enfrenta. 
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Gráfico 4 - Total de matrículas na educação básica segundo a rede de ensino – 

Brasil – 2015-2019 

 

Fonte: dados coletados no INEP- 2019- Nota Estatística (NE) (BRASIL, 2019).  

Segundo o INEP (BRASIL, 2019), cerca de 88,9% das matrículas concentram-se 

na área urbana. A Nota Estatística aponta, também, que houve um crescimento nas 

matrículas da educação Infantil, crescendo em torno de 12,6%, de 2015 a 2019. 

Apontamos que este crescimento se deve às matrículas em creches. O Instituto, ainda, 

apresenta que foram registradas 26,9 milhões de matrículas no Ensino Fundamental. O 

que indica que esse valor é 3,6% menor do que o registrado para 2015. A queda no número 

de matrículas foi similar nos anos iniciais (3,5%) e nos anos finais (3,7%) do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2019). 

Entretanto, é algo para se refletir. Se esse nível de ensino é obrigatório, por que as 

matrículas estão diminuindo? Tem a ver com a redução da natalidade? Há, nessa redução, 

a percepção da melhoria do fluxo escolar? Ou é um gargalo que está associado à evasão 

escolar, e, em consequência, à exclusão? 

Essas questões, anteriormente apontadas, e o Gráfico 5, a seguir, colocam-se como 

dispositivos de alerta, que, ao mesmo tempo, em que denunciam uma situação, também 

anunciam a necessidade de se abrir caminhos para uma educação plural, em que o direito 

à educação possa ser a engrenagem que move as políticas públicas. A seguir, o Gráfico 5 

indica a taxa de distorção idade-série do ensino fundamental. 
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Gráfico 5 -Taxa de distorção idade‐série do Ensino Fundamental e do Médio segundo o 

sexo – Brasil – 2019 

 

Fonte: dados coletados no INEP- 2019- Nota Estatística (NE) (BRASIL, 2019). 

Com base na análise do INEP, observamos, somente no Ensino Fundamental, que 

a distorção idade-série, não sendo exclusiva de alunos com deficiência, é gritante a partir 

do 3º ano dessa etapa, indo num crescente até o 7º ano, alcançando a taxa de distorção de 

16,2%. Em termos de sexo, o Instituto aponta que a maior diferença entre os sexos é 

observada no 6º ano do ensino fundamental, no qual a taxa de distorção idade‐série é de 

29,8% para o sexo masculino e 18% para o sexo feminino (BRASIL, 2019). 

Nesse contexto têm-se as políticas de correção de fluxo implantadas pelos 

sistemas educacionais, nem sempre bem vistas pelos professores, alunos e pais. Uma 

delas, ocorrida no Estado de São Paulo, denominada “Progressão Continuada” (SÃO 

PAULO, 1997), que foi alcunhada de “Progressão Automática” (SÃO PAULO, 1997). 

Assim, sem entrar no mérito da eficiência, essas políticas garantiram, após a LDB 

9.394/96 (BRASIL, 1996a), em grande medida, uma adequação na relação idade-série.   

Diante desse aspecto, o cenário brasileiro, nos mapas, a seguir, indica a 

diversidade no Brasil.  

Os Mapas 1 e 2, a seguir, retirados do documento do MEC - Nota Estatística 2017 

(BRASIL, 2017) -, evidenciam o que estamos discutindo: 
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Mapa 1 - Percentual de não aprovados (soma de reprovação e abandono) dos anos finais 

do Ensino Fundamental por município – 2016 

 

 

Fonte: dados coletados no INEP- 2017- Nota Estatística (NE) (BRASIL, 2017b). 

 

O Mapa 1 apresenta um panorama crítico, especialmente, no Norte e Nordeste do 

Brasil em relação à reprovação e ao abandono. No Estado de São Paulo, os indicadores 

são, talvez, fruto de políticas de não-retenção, adotadas pelo Estado, seguidas por muitos 

municípios. Entretanto, há cidades com índices entre 10,1% a 20%. Esse fato é 

preocupante, levando-se em conta que estamos no Estado considerado o mais rico do país. 

A seguir, o Mapa 2 trata da taxa de distorção idade-série dos anos finais por 

município. 
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Mapa 2 - Taxa de distorção idade-série dos anos finais do Ensino Fundamental por 

município – 2017 

 

 

Fonte: dados coletados no INEP- 2017- Nota Estatística (NE) (BRASIL, 2017b). 

 

Da leitura dos mapas, depreendemos que, nos anos finais, está evidente a piora 

nos indicadores de aprovação e de distorção idade-série. Neles, observamos, também, que 

somente cinco estados possuem algum município com taxas de distorção idade-série 

inferior a 5% nos anos finais (BRASIL, 2017b). Ou seja, apesar das políticas de correção 

de fluxo, ainda, é grande a defasagem.  

Isso pode significar que a cultura da repetência e da evasão escolar ainda assombra 

as escolas brasileiras, trazendo prejuízos à aprendizagem e ao desenvolvimento 

educacional do brasileiro. Aqui, a problemática adentra as concepções pedagógicas, que 

necessitam ser revisitadas e transformadas, especialmente, em relação a quebrar a 

representação social de que todos aprendem ao mesmo tempo e da mesma forma. Diante 
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dessa ideia, faz-se necessário entender que esse pensamento é excludente e punitivo, 

tornando perverso o itinerário formativo do aluno. 

Convém, então, situar que a solução para a efetivação de uma mudança, quanto a 

este pensamento, pode estar diretamente ligada à formação do professor. Há necessidade 

de aproximar a concepção pedagógica, que permeia a Progressão Continuada das escolas, 

em especial, dos professores, de modo que haja compreensão de que ela é possibilidade 

de aprendizagem com tempos e espaços diferenciados. Isso não significa aprovação 

automática, não significa negação da avaliação, e, sim, que: “[...] toda criança é capaz de 

aprender, se lhe forem oferecidas condições de tempo e de recursos para que exercite suas 

competências ao interagir com o conhecimento” (SÃO PAULO, 1997, p. 256). 

A pretensão, nessa linha reflexiva de pensar os anos finais do Ensino 

Fundamental, é buscar sustentar a ideia de que a aprendizagem do aluno está relacionada, 

de um lado, de forma preponderante, à formação do professor; e, de outro, aos contextos 

organizacionais e estruturais, que sustentam a engrenagem escolar dos sistemas 

educacionais.  Para tanto, o Gráfico 6, a seguir, ajuda-nos, em certa medida, a interpretar 

o lugar que o professor vem ocupando no cenário da educação brasileira. 

 

Gráfico 6 - Evolução do número de docentes por etapa de ensino - Brasil 2013- 2017 

 

 

Fonte: dados coletados no INEP- 2017- Nota Estatística (NE) (BRASIL, 2017b) 

 

 Segundo o MEC, há 2,2 milhões de docentes atuando na educação básica 

brasileira. A Nota Estatística (BRASIL, 2017b) aponta que a maior parte dos professores 



41 
 

 
 

trabalha no ensino fundamental (63,8%). De 2013 a 2017, o número de docentes, que atua 

nos anos finais, diminuiu, talvez, como consequência da queda das matrículas nessa etapa. 

 No estudo, o INEP (BRASIL, 2017b) aborda, também, a faixa etária dos docentes, 

revelando que há uma concentração de docentes nas faixas etárias de 30 a 39 anos e de 

40 a 49 anos (34,5% e 31,2% do total, respectivamente), e que as mulheres são maioria, 

representando 80,0% de todos os professores. Outro ponto é a concentração do local de 

trabalho desses profissionais: 79,3% trabalham na rede pública de ensino. Esse fato 

comprova a concentração das matrículas no setor público. 

Quanto à formação dos docentes, dados apresentados no Gráfico 7, a seguir, 

mostram que o INEP (BRASIL, 2017b) fez a seguinte análise: 85,3% dos docentes, que 

atuam nos anos finais, possuem nível superior completo; 82,0% têm superior completo 

com licenciatura; 3,3% superior completo com bacharelado; 6,0% estão com o curso 

superior em andamento. Observa-se que houve uma somatória, considerando, como 

formação adequada, aquela que apresenta superior completo, não separando a licenciatura 

do bacharelado.  Senão, vejamos a seguir: 

 

Gráfico 7- Docentes que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental por nível de 

escolaridade no Brasil de 2013-2017 

 

Fonte: dados coletados no INEP- 2017- Nota Estatística (NE) (BRASIL, 2017b). 
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Discordando da análise do INEP (BRASIL, 2017b), em relação ao Gráfico 7, 

entendemos ser incorreto somar os 3,3% ao percentual de 82% de professores com 

Licenciatura. O fato de possuir superior completo não é indicativo de formação adequada. 

Há necessidade de formação em licenciatura, conforme estabelece a LDB 9.396/96 

(BRASIL, 1996a). 

Assim, o Gráfico 7 pode até apontar melhora na questão da formação do professor 

para os anos finais do Ensino Fundamental, de 79,0%, em 2013, para 82%, em 2017.  

Mas, também, denuncia, ainda, a presença, nas salas de aulas, de profissionais, atuando 

com formação em bacharelado (3,3%), com superior em andamento (6%); além da 

presença de pessoas que, ou só tem o ensino médio, ou magistério/normal (8,3%).   

Trata-se de um contexto que causa preocupação e questionamentos, tais como: 

que alunos estão sendo formados por professores que não têm a formação adequada? Por 

que um sistema contrata profissionais sem a devida formação? O que está escondido por 

detrás dessa política contratual? E questões como estas podem influenciar as 

representações sobre a docência? 

Neste sentido, os indicadores podem reiterar a incidência de pessoas ministrando 

aulas, sem a devida formação. Essa situação não é nova, mas é desafiadora, na medida 

em que se pode, a partir dessa constatação, obter parâmetros para o planejamento e 

implementação de políticas educacionais, que invistam na adequada formação do 

professor. 

Continuando com essas observações, agora, assentando o olhar nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática, o Gráfico 8, a seguir, conforme o INEP (BRASIL, 

2017a), apresenta indicadores de adequação da formação docente. Segundo este órgão, o 

“Indicador de Adequação da Formação Docente sintetiza a relação entre a formação 

inicial dos docentes de uma escola e as disciplinas que eles lecionam, considerando o 

ordenamento legal vigente” (BRASIL, 2017b). 



43 
 

 
 

Gráfico 8 - Indicador de Adequação 1 da Formação Docente dos anos finais do Ensino 

Fundamental por disciplina – Brasil 2013 - 2017 

 

Fonte: dados coletados no INEP- 2017- Nota Estatística (NE) (BRASIL, 2017b) 

 

Ao declinar o olhar sobre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, 

verificamos que elas têm, respectivamente, 62,5% e 55,2% dos docentes com formação 

mais adequada. É fato que houve uma evolução; entretanto, há, ainda, a questão de ter 

37,5%, atuando como professor de Língua Portuguesa, e 44,8% como professores de 

Matemática sem a formação para as disciplinas que lecionam. 

Não se visualiza nesses dados a “raiz do problema”, ou seja, por que o Brasil, 

ainda, tem professores sem a devida formação para lecionar? E mais, por que estão 

lecionando sem a formação adequada?  Os dados são frios e nos mostram uma realidade 

preocupante: eles indicam, em nosso entendimento, uma má formação, que pressupõe um 

ensino deficiente. Então, vem a questão: o que fazer? A resposta é simples e complexa. É 

preciso investir em formação. Mas uma formação que tenha planejamento, organização; 

que contemple as especificidades dos diferentes sujeitos que atuam na educação 

brasileira. 

            A Nota Estatística do INEP de 2019 (BRASIL, 2019) indica que, nos anos finais 

do Ensino Fundamental, há variações nas diversas regiões do país.  As regiões Norte e 

Nordeste e parte da região Centro-Oeste são as que possuem menor percentual de 

formação adequada para os professores nesta etapa (algo em torno de, no máximo, 20%). 
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Já, a região sudeste, onde se encontra o espaço investigado no presente estudo, este 

percentual gira entre 80,1% a 100%. 

Quando observamos esses dados, também, é preciso destacar que não basta apenas 

a formação em licenciatura, pois um professor deve manter-se sempre atualizado para 

melhor ensinar. Logo, a licenciatura é o início de um caminho para o profissional do 

magistério, que precisa revestir-se de novas práticas e concepções por meio da formação 

continuada, como já apontam, por exemplo, Abdalla (2006,  2016b, 2017a, 2018), 

Dourado (2007), Freitas (2007), Gatti (2008), Monfredini (2008) Barreto (2010), Ens, 

Gisi e Ribas (2014), André (2015), Alves (2016), Andrucha (2016), Aguiar e Dourado 

(2019), entre outros. 

O desenvolvimento das práticas na docência é uma necessidade da profissão; 

todavia, no exercício delas, envolvem-se contextos diferenciados, que as tensionam. 

Assegurar um ambiente propício também ajuda na resolução de problemas educativos. 

Assim, a docência está ligada não só a como o profissional compreende o ensinar, mas 

também ao que é posto por agentes externos para o exercício dela. Essa articulação, 

dependendo de como é processada, pode promover inquietações e produzir sentidos, que 

incidirão sobre o campo representacional que cada professor tem sobre a profissão que 

exerce. 

Sabemos que o professor, no Brasil, trabalha em vários turnos e se desloca de 

escola para escola e, também, entre cidades. Trabalha em condições desgastantes, não só 

em relação ao acúmulo de aulas e/ou cargos, mas também, em espaços precários. 

Questões estas, já debatidas, anteriormente, neste trabalho. Quanto a esta questão, o INEP 

(BRASIL, 2014b) já havia apresentado, em 2014, a Nota Técnica nº 39, abordando um 

assunto que, diretamente, influencia o professor: o esforço docente.  O que seria esse 

esforço? De que forma ele pode influenciar a docência? 

Outro ponto para reflexão sobre o esforço docente está na especificidade das horas 

dedicadas à docência; uma vez que elas não se restringem, apenas, à sala de aula. O 

professor despende horas fora da escola para efetivar atividades extraclasses, tais como: 

preparação, correção de provas e planejamento de aulas, entre outras. 

O acúmulo de horas em salas de aulas, em diferentes escolas ou municípios ou, 

ainda, de cargos, pode ser motivado pelos baixos salários, levando o professor a prolongar 

seu horário de trabalho com a intenção de receber uma melhor remuneração, e, em 

consequência, uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, essa sobrecarga de trabalho 

pode gerar problemas de saúde no professor; provocar afastamentos, sufocando sua 
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capacidade laboral e emergindo sentimentos de desilusão e desencantamento; além de 

prejudicar o processo ensino e aprendizagem. 

           Após essas reflexões, na análise realizada pelo INEP sobre o esforço docente, 

foram levados em conta os turnos e os alunos, os salários e as etapas, em que este 

profissional atua. Em relação à metodologia, a Nota Técnica nº 39 (BRASIL, 2014b) 

aponta que: 

[...] O esforço empreendido pelos docentes no exercício da profissão é 

uma característica que não se pode acessar e mensurar diretamente, no 

entanto esse estudo considera que esse construto se revela através de 

um conjunto de variáveis tomadas como definidoras do esforço do 

trabalho docente. Dentre os métodos de análise estatística disponíveis 

na literatura, optou-se pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) que é uma 

modelagem estatística reconhecidamente capaz de prover uma medida 

indireta de alguma característica que não se pode acessar diretamente 

(construto ou traço latente). Desta forma, a partir da análise de itens 

característicos do trabalho docente, disponíveis no Censo da Educação 

Básica, foi possível desenvolver uma escala de esforço da atividade 

docente e estimar o esforço de um indivíduo no exercício deste trabalho, 

posicionando-o entre os demais indivíduos dessa população. (BRASIL, 

2014b) 

 

O cenário educacional, apontado até aqui, procura mostrar a realidade da educação 

nos anos finais do Ensino Fundamental; sobretudo, busca apresentar a educação 

desenvolvida no Brasil para essa etapa escolar e as condições desfavoráveis em que ela 

está inserida. Nesta direção, nos tópicos, a seguir, trataremos das políticas de formação 

da docência, em geral, e aquelas que se referem, em especial, aos anos finais do ensino 

fundamental; e, depois, colocaremos o foco nas avaliações de larga escala, situando os 

anos finais do ensino fundamental. 

Dessa forma ao descortinar o panorama educacional dos anos finais do Ensino 

Fundamental, esta Tese caminha no sentido de organizar o estudo, que queremos 

desenvolver, procurando detectar: as atitudes que os sujeitos da pesquisa assumem em 

relação à docência; as informações ou conhecimentos, que orientam essas atitudes; e o 

campo de representação ou imagem (MOSCOVICI, 1978, 2012), que pode fazer emergir 

as representações sociais sobre a docência.   

1.1 Políticas de formação da docência nos anos finais do ensino fundamental 

 

A educação é um fenômeno complexo, porque histórico, produto do 

trabalho de seres humanos, e como tal responde aos desafios que 

diferentes contextos políticos e sociais lhe colocam. A educação retrata 

e reproduz a sociedade; mas também projeta a sociedade que se quer. 

(PIMENTA, 2002, p. 17) 
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O mundo muda, constantemente, e essas mudanças são sentidas nos quatro cantos 

do planeta e a repercussão delas atinge diretamente toda a sociedade, em particular, o 

universo escolar. A escola está inserida no mundo, sendo produtora e reprodutora de 

sentidos.  Há desafios a serem enfrentados e vencidos e, com isso, a consolidação de que 

o professor precisa deixar o papel de “solista” e tornar-se “acompanhante” (DELORS, 

1999) na relação com o aluno. Entretanto, isso demanda formação, sobretudo, voltada 

para estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, conforme anuncia Nóvoa (1995a, p. 42), 

quando destaca, ainda, que: “[...] as práticas de formação tomem como referências as 

dimensões coletivas para a emancipação profissional e para a consolidação de uma 

profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos valores” (NÓVOA, 1995a, 

p. 27). 

Consideramos, também, com outros autores (NÓVOA. 1992, 1995a, 1995b, 1999, 

2017; MARCELO GARCÍA, 1999; GATTI, 2008; IMBERNÓN, 2010; ABDALLA, 

2015, 2016b; 2017a, 2017b), que a formação é componente de mudança e que não se faz 

antes, mas durante o esforço de produzir e de procurar melhores percursos para a 

transformação da escola.  

Embora o objetivo da pesquisa não seja discutir, de forma específica e 

aprofundada, a política de formação inicial ou continuada dos professores de Língua 

Portuguesa ou Matemática, pretendemos apresentar questões, que podem ser importantes 

na discussão para analisar e compreender as representações desses sujeitos em relação à 

docência. Nessa perspectiva, então, vale um alerta de Nóvoa (1995a), pois formação 

continuada não significa acúmulo de cursos, conhecimentos ou técnicas, mas se faz e se 

refaz por meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas que envolvem a 

(re) construção da identidade pessoal. Por isso, continua Nóvoa (1995a, p. 191): “é tão 

importante investir a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência” (grifos do autor). 

Destaca-se, assim, que os holofotes miram o tema “formação docente”, lançando 

luz às várias facetas que envolvem essa questão, tais como: alunos, professores, gestores 

escolares, dirigentes públicos, universidades, pais, organismos nacionais e internacionais, 

que trabalham com formação de professores. Isso significa dizer que um processo 

formativo, na docência, envolve situações de troca de saberes, de pensar a educação como 

projeto de sociedade. 

No Brasil, o lugar dado pelos governantes à formação do professor vem sendo 

marcado por continuidade e descontinuidade. Nesse contexto, alguns marcos legais 

trazem, para o centro das discussões, a formação docente, desde a Lei 4.024/61 (BRASIL, 
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1961), enveredando pela Lei 5.540/68 (BRASIL, 1968), que determinou a reforma 

universitária; em seguida, adentrando esse espaço, a Lei 5.692/71 (BRASIL, 1971), que 

instituiu a reforma do 1º e 2º graus. E, por fim, de forma mais incisiva, mas, ainda, com 

pouco avanço, surge, no cenário nacional, a nova LDB, Lei 9.394, aprovada em de 20 de 

dezembro de 1996 (BRASIL, 1996a), que passa a organizar a educação brasileira. 

Em relação à formação dos profissionais da educação, o parágrafo único do Art. 

61, da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996a), regulamenta que: 

A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 

objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá 

como fundamentos: 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento 

dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço; 

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 

instituições de ensino e em outras atividades. 

 

Percebemos, nessas Leis, um movimento de políticas educacionais, que, embora 

determinadas pela ponta da caneta, de cima para baixo, não nasceram do nada ou de uma 

inspiração ou desejo de alguém, são resultantes “[...] de um processo histórico em que 

ações se desenvolvem” (GATTI, 2008, p. 10). Entretanto, é preciso expressar que as 

dificuldades nesse campo continuam, porque a solução não está na edição de uma Lei, 

mas na forma como são implantadas; ou seja, no percurso que segue a escola, em meio 

aos docentes, alunos e demais profissionais da educação. 

Assim, continuando a exploração do que determina a LDB em vigor (BRASIL, 

1996a), verificamos que o estabelecimento da obrigatoriedade da formação docente, que 

visa ao aperfeiçoamento da prática, determina que a carga horária do profissional tenha 

períodos destinados a estudos e preparação de aulas. Neste sentido, o Art. 62 dessa Lei 

(BRASIL, 1996a) regulamenta que a formação inicial deve ocorrer no âmbito da 

licenciatura plena, em nível superior. Admitindo-se, apenas, que, para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 

formação poderá ser a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

Há, assim, a definição de que a formação é algo necessário ao exercício 

profissional. O caput do art. 67, da Lei citada, e os incisos II e V deste artigo mostram o 

que destacamos: 
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Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho. (BRASIL, 1996a, Art. 61) 

  

 Em termos de formação docente para os anos finais do Ensino Fundamental, a 

Legislação não é específica. Entretanto, a LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996a) possibilitou 

um avanço, no sentido de acabar com as licenciaturas curtas, determinando para o 

exercício do magistério a formação em licenciatura plena. Extinguindo cursos, 

anteriormente criados para dar conta da demanda imposta pela Lei 5.692/71 (BRASIL, 

1971), que havia instituído as licenciaturas com habilitações por área de conhecimento, 

mas de curta duração: as chamadas “licenciaturas curtas”. 

Vale ressaltar que a LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996a) é resultado de discussões e 

desdobramentos de estudos, reflexões e políticas, que reforçavam uma formação docente, 

que assegurasse valorização do profissional. Se foi ou é a ideal, ainda há discussões sobre; 

todavia, a partir dessa Lei, propostas educacionais foram articuladas e implantadas, e 

sedimentaram o caminho para a melhoria da educação. 

Na esteira dessas políticas, para o Ensino Fundamental, a aprovação da Lei 

9.424/96 (BRASIL, 1996b), que instituiu, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério – FUNDEF, revelou-se em um modelo de política educacional. No caso, 

destinando 60% dos recursos do Fundo para a consolidação da valorização docente, não 

só em relação à remuneração, mas para investimento na formação e na capacitação dos 

professores que atuavam nesse nível escolar. Esse Fundo durou 10 anos, sendo substituído 

pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB. Este Fundo, com uma abrangência voltada para 

toda a educação básica, foi, em 2007, sancionado pela Lei 11.494/07 (BRASIL, 2007a), 

e deveria ter vigência até o final de 2020.  E, por isso, como já mencionado, foi aprovado, 

recentemente, o novo e permanente Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, sob a forma da Emenda 

Constitucional n. 108, de 26 de agosto de 2020, com o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) e 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Sinaeb), tornando-se parte 

permanente da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 
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Tratando-se, ainda, do Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, consideramos importante 

destacar, mesmo dando um pulo na história da educação brasileira, que, no dia 25 de 

agosto deste ano, depois de intensos debates e uma luta coletiva de todos que defendem 

o direito à educação, foi aprovado, por unanimidade no Senado Federal, o novo Fundeb, 

com o Também, consideramos importante mencionar o que foi contemplado, tendo em 

vista os pontos propostos e defendidos: 

- Aumento da complementação da União dos atuais 10% para 23%, com 

recursos novos e preservando o Salário-Educação;  

- Constitucionalização do Custo Aluno-Qualidade (CAQ), como 

parâmetro para qualidade adequada da educação e como mecanismo de 

controle social, melhoria da gestão, segurança jurídica, fazendo avançar 

a justiça federativa no Brasil; 

- Incorporação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(Sinaeb) como política de avaliação que inclui, mas supera as 

avaliações de larga escala; 

 - Aprovação de sistema híbrido de distribuição de recursos, sendo mais 

equitativo, mas sem desestruturar grandes redes públicas do Norte e 

Nordeste do país; 

- Uso do recurso público exclusivamente para a educação pública; 

- Destinação dos 70% dos recursos do Fundeb para a valorização de 

todos os profissionais da educação6; 

- Proibição do desvio dos recursos de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino para o pagamento de aposentadores; pois, atualmente, as 

escolas perdem R$ 20 bilhões com essa transferência indevida. 

(CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2020, 

p. 1-2) 

 

Voltando, ainda, a discutir a LDB (BRASIL, 1996a), é preciso mencionar que o 

seu Art. 70 aponta para algumas formas de operacionalizar a formação continuada do 

magistério, ao delimitar que as despesas com o aperfeiçoamento do pessoal docente e 

demais profissionais da educação deverão ser consideradas como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino: o que já está previsto no FUNDEB de 2010.  Com o Fundo, 

que está em vigor até o final de 2020, os governos podem utilizar: 

[...] recursos da parcela de 40% do FUNDEB, tanto na perspectiva da 

atualização e no aprofundamento dos conhecimentos profissionais 

(formação continuada), a partir de programas de aperfeiçoamento 

profissional assegurado nos planos de carreira do magistério público, 

quanto para fins de formação inicial, seja em nível médio na 

modalidade normal (habilitação para a docência nas séries iniciais da 

educação básica), seja em nível superior, para os professores que atuam 

 
6 De todos os pontos aprovados para o novo Fundeb (2020), que terá caráter permanente, “a destinação dos 

70% dos recursos do Fundeb para a valorização de todos os profissionais da educação”, certamente, trará 

novas representações e manifestações daqueles que, como profissionais da educação, exercem o exercício 

da docência. 
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na docência das séries finais da educação básica, na perspectiva da 

habilitação desses profissionais, de forma compatível com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LDB. (ORIENTAÇÕES DO 

FUNDEB, 2010, p. 75) 
 

Além da possibilidade de formação posta neste Fundo, temos a Meta 16 do Plano 

Nacional de Educação, aprovada pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 

2014a, p. 156), que, por determinação da Emenda Constitucional nº 9/2009 (BRASIL, 

2009, p. 155), tornou-se uma exigência Constitucional conforme o que segue: 

 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) 

dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste 

PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica 

formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

 Retomando e reafirmando a questão da formação do professor, a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação/CEB nº 4, de 2010 (BRASIL, 2010d, p. 188), apresenta, 

no Capítulo IV, art. 56 e parágrafo e alíneas, que a formação inicial e continuada do 

professor deve obedecer a alguns preceitos: 

 

Art. 56. A tarefa de cuidar e educar, que a fundamentação da ação 

docente e os programas de formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação instauram, reflete-se na eleição de um ou 

outro método de aprendizagem, a partir do qual é determinado o perfil 

de docente para a Educação Básica, em atendimento às dimensões 

técnicas, políticas, éticas e estéticas. 

§ 1º Para a formação inicial e continuada, as escolas de formação dos 

profissionais da educação, sejam gestores, professores ou especialistas, 

deverão incluir em seus currículos e programas:  

a) o conhecimento da escola como organização complexa que tem a 

função de promover a educação para e na cidadania; 

 b) a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações 

de interesse da área educacional; 

c) a participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino; 

d) a temática da gestão democrática, dando ênfase à construção do 

projeto político pedagógico, mediante trabalho coletivo de que todos os 

que compõem a comunidade escolar são responsáveis. (BRASIL, 

2010d, p. 188) 

 

A formação apregoada neste artigo e nas normas, anteriormente citadas, não 

qualifica sozinha, ou seja, como dispositivo legal, o profissional ao exercício do 

magistério. É, apenas, o início de uma caminhada.  Há a necessidade de se articular os 
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saberes adquiridos na Universidade com os da experiência, e estes, com a continuidade 

do pensamento e ação reflexiva da formação pessoal.  

Ao trazer “a bordo” deste trabalho a questão da experiência, pensamos, conforme 

Larrosa (2002, p. 25), que “[...] a palavra experiência contém inseparavelmente a 

dimensão da travessia e perigo”; e, também, que é preciso refletir, que a formação do 

professor é um processo ligado à possibilidade para o “acontecimento da experiência”; 

pois, para este autor (2002, p. 25): 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 

Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se 

passam muitas coisas. Porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 

acontece. 

 

Assim, percebemos que a experiência está relacionada ao sujeito, ao que acontece 

com cada um, mesmo que vivenciem os acontecimentos de forma coletiva. Mas, ela 

poderá representar-se como única para cada indivíduo.  

Nessa direção, junto com Nóvoa (1995a, p. 28), entendemos que: “[...] O esforço 

de formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saber: saberes de uma 

prática reflexiva; saberes de uma teoria especializada; saberes de uma militância 

pedagógica”. 

Sobre a questão da formação do professor para o magistério no Brasil e, na direção 

do que vem sendo exposto, vêm à cabeça algumas questões: quais políticas educacionais 

estão sendo propostas e implementadas aos anos finais do Ensino Fundamental? Que 

políticas de formação docente, ao longo desses 10 anos, foram propostas e ou 

implantadas?  

  Essas indagações penetram as vontades políticas, representadas por legislações, 

que os governantes, ao longo do desenvolvimento da educação no Brasil, vêm colocando 

em prática. Nesse sentido, a obrigatoriedade da educação básica, da pré-escola ao ensino 

médio, implica uma tentativa de aplicar o já preconizado pelos pioneiros da educação na 

década de 30: uma educação para todos. E, também, elevar a educação como direito 

social, conforme o Art. 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988): 

 

[...] são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. 
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Outro ponto a ser destacado, na LDB atual (BRASIL 1996a), é a preconização que 

ela estabelece sobre a educação no Brasil, apontando o regime de colaboração entre a 

união, os estados e os municípios. Há, para cada ente, competências e prioridades, ficando 

o Ensino Fundamental distribuído entre estados e municípios, mas tendo esses últimos a 

prerrogativa da prioridade sobre essa etapa educacional.  

Assim, a Lei, ao definir que cabe aos municípios a competência prioritária para 

atuar nesse nível de ensino, justifica a transferência de matrículas dos Estados aos 

municípios e, de alguma forma, justifica, para alguns governos estaduais, a política da 

municipalização. 

Nessa linha, a Lei  nº 11.114/05 (BRASIL, 2005b), que instituiu o início da 

obrigatoriedade do ensino fundamental aos 6 anos de idade, aliada à  Lei 11.274/06 

(BRASIL, 2007a), que  altera a redação dos Arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 

fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade, coloca em 

discussão um ponto importante  para o Ensino Fundamental como um todo: possibilita 

refletir sobre as consequências dessas alterações advindas.  Tem-se, assim, de um lado a 

ampliação do tempo de aprendizagem no ensino fundamental, em uma visão  defendida 

pelo Estado, como possibilidade  de melhoria na alfabetização, diminuição de fracasso e 

evasão escolar , deixando  a ideia de que  “[...] não se trata de transferir para as crianças 

de 6 anos os conteúdos e atividades da tradicional primeira série, e sim conceber uma 

nova estrutura de organização dos conteúdos” (BRASIL, 2004, p. 17); e, por outro a 

necessidade de formação aos educadores para lidar com essa nova estrutura, sem que haja 

simplesmente uma transferência de conteúdos, antes trabalhados com alunos de 7 anos, 

aos alunos de 6 anos. 

Em 2010, a Resolução nº 4, do CNE (BRASIL,2010b), define diretrizes 

curriculares nacionais gerais para a Educação Básica, trazendo concepções sobre 

objetivos educacionais, sistema nacional de educação, organização da educação básica, 

currículo, avaliação, entre outros.   

Nela está definido o que segue para o Ensino Fundamental: 

 

Art.24 Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a 

Educação Infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, especialmente no primeiro, e completam-se nos anos 

finais, ampliando e intensificando, gradativamente, o processo 

educativo, mediante: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
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 I - desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

 II - foco central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros anos; 

 III - compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade;  

IV - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista 

a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores;  

V - fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de respeito recíproco em que se assenta a vida social. 

(BRASIL, 2010b) 

 

No final do ano de 2017 (20/12), a Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2017d) foi homologada, em Brasília, pelo Ministro da Educação José 

Mendonça Filho, trazendo, no bojo dessa mudança, o espírito de uma reforma baseada na 

perspectiva de um currículo oficial para todo sistema educacional brasileiro.   

A BNCC é uma política prevista no inciso XXIV, do art. 22 da Constituição 

Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), preconizando que compete à União legislar sobre 

“diretrizes e bases da educação nacional”; e, vem, também, para cumprir o estipulado na 

estratégia 7.1, da Meta 7 do Plano Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2014b): 

 

[...] estabelecer e implantar, mediante a atuação interfederativa, 

diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum 

dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 

fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 

local. (BRASIL, 2014b) 

 

 Assim, observando a competência da União na organização da Educação 

Brasileira, verificamos, no site do MEC (BRASIL, 2018), alguns documentos, que 

norteiam a educação básica, tais como: a Lei nº 9.394/96 - Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB (BRASIL, 1996a); a Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 

2010d, p. 186); a Lei nº 13.005/2014 – referente ao Plano Nacional de Educação, em 

vigor até 2024 (BRASIL, 2014b); além da  Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (BRASIL, 1988); e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, referente ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1999). 

Percebemos que a abrangência dessas legislações recai para a totalidade do Ensino 

Fundamental, sem observar as especificidades dos anos finais. As normas legais, que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15548&Itemid=
http://pne.mec.gov.br/?pagina=conhecendo_pne
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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orientam a educação no Brasil, não indicam, de forma específica, as possibilidades de 

discutir a formação para os professores dos anos finais do ensino fundamental. Mesmo 

ao observarmos as Diretrizes Curriculares dos cursos de Letras (Res. CNE/CES nº18/02) 

e de Matemática (Res. CNE/CEB nº03/03), o que se tem é a definição da estrutura do 

curso, em que se deve ser apontado o projeto pedagógico de formação, o perfil 

profissional, competências e habilidades; assim como os conteúdos.   

A partir dessas considerações, buscamos, também, verificar os programas e 

projetos que o MEC desenvolve para os anos finais do ensino fundamental: outra lacuna 

encontrada.  Percebemos que a ênfase se concentra nos anos iniciais dessa etapa escolar. 

Na busca por descobrir políticas específicas de formação para o professor dos anos 

finais do Ensino Fundamental, temos o Programa GESTAR II de Português e Matemática 

(BRASIL, 2008a). Este foi ofertado mediante assinatura de convênio entre os entes 

federados: União, Estados e Municípios. Essa iniciativa visava a oferecer formação 

continuada em Língua Portuguesa e Matemática aos professores dos anos finais do ensino 

fundamental em exercício nas escolas públicas, com a carga horária de 300 horas, sendo 

120 horas presenciais e 180 horas a distância para estudos individuais. Objetivava discutir 

questões prático-teóricas de modo a contribuir para o aperfeiçoamento e autonomia do 

professor em sala de aula. A proposta didática incluía discussões teórico-práticas, que 

buscavam promover o aperfeiçoamento docente. Segundo o Guia Geral do Gestar II 

(BRASIL, 2008a), trata-se de: 

[...] um programa de formação continuada semipresencial orientado 

para a formação de professores de Matemática e de Língua Portuguesa, 

objetivando a melhoria do processo de ensino aprendizagem. O foco do 

programa é a atualização dos saberes profissionais por meio de 

subsídios e do acompanhamento da ação do professor no próprio local 

de trabalho. Tem como base os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática e de Língua Portuguesa dos alunos de 5a a 8a série (6º ao 

9º ano) do Ensino Fundamental. A finalidade do programa é elevar a 

competência dos professores e de seus alunos e, consequentemente, 

melhorar a capacidade de compreensão e intervenção sobre a realidade 

sociocultural. 

 

Dessa forma, as discussões em torno do Ensino Fundamental centralizam-se nos 

“processos de alfabetização”, tendo uma vasta literatura, que analisa a criança em seu 

processo escolar inicial. E, quando estudam os jovens, preocupam-se em discutir as 

“relações e processos que permeiam o Ensino Médio”, conforme sinalizou um estudo 

realizado em 2012 (FUNDAÇÃO CIVITA, 2012, p. 157). Parece, então, haver um 

consenso entre as normas legais e as pesquisas em relação aos anos finais do Ensino 
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Fundamental ao discutir a Educação Brasileira. Ou seja, ambas demonstram que os anos 

finais do Ensino Fundamental, ainda, estão em segundo plano no cenário das políticas 

educacionais brasileiras; uma vez que não contemplam as especificidades dessa etapa 

escolar. 

É preciso pontuar, ainda, que após a BNCC, há algumas iniciativas de cursos de  

formação, por meio da plataforma AVEMEC, objetivando  discutir premissas 

pedagógicas e  mudanças na prática educacional. 

A escassez de ações de pesquisa e de formação voltadas para os professores dos 

anos finais dessa etapa, de forma específica, promove entraves que interferem na ação do 

professor; inclusive, no significado que dá à docência. Olhar para essas questões, é 

fundamental, pois, sob a influência dessas políticas, os professores podem constituir uma 

identidade profissional e, por consequência, as representações sociais que compartilham. 

Assim, a formação docente, no âmbito geral, envolve formação inicial, continuada 

e os saberes da experiência; e, portanto, pressupõe um desenvolvimento profissional e, 

esse, conforme Imbernón (2002, p. 189): 

 

[...] não é apenas o desenvolvimento pedagógico, o conhecimento e 

compreensão de si mesmo, o desenvolvimento cognitivo ou teórico, 

mas tudo isso ao mesmo tempo delimitado ou incrementado por uma 

situação profissional que permite ou impede o desenvolvimento de uma 

carreira docente. 

 

Nessa medida, parece que a formação docente, para esta etapa do ensino dos 

professores dos anos finais do Ensino Fundamental, carece de relevo maior, tendo em 

vista a falta de orientação/formação que pode influenciar, diretamente, a ação docente, 

podendo gerar descompasso no processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, voltando o olhar ao passado, especificamente, para os documentos oficiais, 

que estão diretamente ligados à formação do professor, que atua nos anos finais do Ensino 

Fundamental, observamos políticas públicas educacionais que visam à formação docente 

em uma perspectiva da racionalidade técnica, tal como a Lei 5.692/71 (BRASIL, 1971). 

Nesse período professores e alunos eram, em sua maior parte, executores e receptadores 

de políticas educacionais. Havia pouco espaço para o diálogo entre o professor e aluno. 

A esse último cabia assimilar, passivamente, o que o professor transmitia a ele. Assim, 

em relação a este aspecto, o “ensino tradicional centra-se no professor, nos conteúdos e 

no aspecto lógico, isto é, centra-se no professor, o adulto, que domina os conteúdos 
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logicamente estruturados, organizados, [...]” (SAVIANI, 2003, p. 38). Este autor (2003, 

p. 54) aponta, também, que: 

 

[...] esse ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se 

constituiu após a revolução industrial e se implantou nos chamados 

sistemas nacionais de ensino, configurando amplas redes oficiais, 

criadas a partir de meados do século passado, no momento, em que, 

consolidado o poder burguês, aciona-se a escola redentora da 

humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um instrumento de 

consolidação da ordem democrática.  

 

Ao longo da história educacional brasileira, as legislações passaram a determinar 

qual o profissional poderia exercer o magistério; entretanto, durante muitos anos, viveu-

se, no Brasil, uma escassez de profissionais habilitados. O crescimento industrial 

impulsionou a demanda por professores, necessitando suprir as escolas com profissionais 

que pudessem exercer a docência. Essa realidade foi exposta por Gatti e Barreto (2009, 

p. 11), no estudo intitulado “Professores do Brasil: impasses e desafios”: 

 

[...] o suprimento de docentes nas escolas caminha por meio de várias 

adaptações: expansão das escolas normais em nível médio, cursos 

rápidos de suprimento formativo de docentes, complementação de 

formações de origens diversas, autorizações especiais para exercício do 

magistério a não licenciados, admissão de professores leigos etc. 

 

 

 Esse cenário não mudou. Ainda hoje, há profissionais não habilitados exercendo 

a docência, em uma improvisação que compromete o ensino e a aprendizagem. Temos, 

então, que “[...] a formação de professores no país ainda sofre os impactos do crescimento 

efetivo tão recente e rápido das redes públicas e privadas de ensino fundamental, e das 

improvisações que foram necessárias para que as escolas funcionassem” (GATTI; 

BARRETO, 2009, p. 12). 

Outro ponto, a ser destacado, é que o momento pós-LDBN 9.394/96 (BRASIL, 

1996a) trouxe um cenário normativo, que nos leva a refletir sobre a docência; sobretudo, 

em relação ao desafio imposto aos cursos de formação dos professores para os anos finais 

do Ensino Fundamental. Isto porque a flexibilidade e diversificação, que estruturam a 

LDB brasileira atual, ampliam as alternativas de espaços ou de modelos institucionais na 

questão da “habilitação” para o magistério dessa etapa. Vejamos alguns marcos legais: 
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Quadro 1 - Normas legais – habilitação para o Magistério 

ANO NORMAS LEGAIS 

1999 Resolução nº 2, de 19 de maio de 1999. 

Dispõe sobre a plenificação de licenciaturas curtas por faculdades e faculdades integradas 

do sistema federal de ensino. 

2001 Plano Nacional de Educação – Lei nº 1.0172. 

2002 

 

Resolução CNE/CES nº 7, de 11 de março de 2002. 

Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas. 

 

Resolução CNE/CES nº 13, de 13 de março de 2002. 

Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de História. 

 

Resolução CNE/CES nº 14, de 13 de março de 2002. 

Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Geografia. 

 

Resolução CNE/CES nº 18, de 13 de março de 2002. 

Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras. 

2004 

 

Resolução CNE/CES nº 2, de 8 de março de 2004. 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Música e dá outras 

providências. 

 

Resolução CNE/CES nº 3, de 8 de março de 2004. 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Dança e dá outras 

providências. 

 

Resolução CNE/CES nº 4, de 8 de março de 2004. 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Teatro e dá outras 

providências 

 

Resolução CNE/CES nº 7, de 31 de março de 2004. 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, 

em nível superior de graduação plena. 

2007 Resolução CNE/CES nº 7, de 4 de outubro de 2007. 

Altera o § 3º do art. 10 da Resolução CNE/CES nº 7/2004, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior 

de graduação plena. 

2009 Resolução CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009. 

Estabelece Diretrizes Operacionais para a implantação do Programa Emergencial de 

Segunda Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica Pública a ser 

coordenado pelo MEC em regime de colaboração com os sistemas de ensino e realizado por 

instituições públicas de Educação Superior. 

2011 Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de março de 2011. 

Estabelece diretrizes para a obtenção de uma nova habilitação pelos portadores de Diploma 

de Licenciatura em Letras. 

2015 Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015. 

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos 

de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. 

2016 Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de março de 2016. 

Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação 

Superior na Modalidade a Distância. 

 

Resolução CNE/CES nº 2, de 13 de maio de 2016.  

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível 

Superior para Funcionários da Educação Básica. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces02_99.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces02_99.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces02_99.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces07_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES132002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES142002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES142002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES182002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES182002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces0204musica.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces0204musica.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces0304danca.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces0304danca.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces0404teatro.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces0404teatro.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces0404teatro.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces0704edfisica.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces0704edfisica.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces007_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=12130&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=7711&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=17719&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41081-rces002-16-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
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2017 Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 20177 

Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular. 

 

2018 

Resolução CNE/CP nº 3, de 3 de outubro de 2018 - Altera o Art. 22 da Resolução 

CNE/CP nº 2, de 1º de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 

para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

2019 Resolução CNE/CP nº 1, de 2 de julho de 20198 - Altera o Art. 22 da Resolução CNE/CP 

nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

 

Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019 - Define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base 

Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-

Formação). 

 

2020 Parecer CNE/CP nº 14/2020, aprovado em 10 de julho de 2020 - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e Base Nacional 

Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação 

Continuada9). 

  

  Fonte: Dados coletados no portal do Conselho Nacional de Educação e nos sites da Anfope e 

da Anped. 

 

 

Parece, à primeira vista, que as ocorrências desse conjunto de normas legais 

introduzem uma intencionalidade, em que as políticas públicas, no Brasil, quiseram (ou 

querem) indicar normas e regras, para a formação de professores para as séries finais do 

Ensino Fundamental. Dessa forma, concordamos com Gatti, Barreto e André (2011, p. 

135) que esses documentos e regulamentações não implementam mudanças de fato:  

 

[...] a intencionalidade posta em documentos e regulamentações é 

alentadora, mas fica ainda a questão política a enfrentar: qual a força 

política dos gestores para implementar reais e fortes mudanças 

institucionais e curriculares no que respeita à formação de professores? 
 

 
7 Ver a nota de repúdio “Entidades se posicionam contrárias à padronização e controle impostos pelo 

Programa de Residência Pedagógica! Não à BNCC!”. Disponível em: http://www.anfope.org.br/wp-

content/uploads/2018/05/Manifesto_Programa_Resid%C3%AAncia_Pedag%C3%B3gica.pdf. 
8 Para maiores esclarecimentos, consulte o site da Anfope: https://www.anfope.org.br/anfope-repudia-a-

aprovacao-pelo-cne-da-resolucao-que-define-as-novas-diretrizes-curriculares-para-formacao-inicial-de-

professores-da-educacao-basica-e-institui-a-base-nacional-comum-para-a-formacao-in/. 
9 Consultar o “Posicionamento das entidades nacionais sobre o Parecer e a Minuta de Resolução do CNE 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica 

(BNC-Formação Continuada)”. Disponível 

em:https://formacaoprofessordotcom.files.wordpress.com/2020/06/posicionamento-das-entidades-sobre-

o-parecer-e-minuta-res-formacao-continuada-do-cne-28-maio-2020.pdf. Para maiores esclarecimentos, 

consulte Abdalla e Diniz-Pereira (2020). 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=98131-rcp003-18&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=116731-rcp001-19&category_slug=julho-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=135951-rcp002-19&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153571-pcp014-20&category_slug=agosto-2020-pdf&Itemid=30192
http://www.anfope.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Manifesto_Programa_Resid%C3%AAncia_Pedag%C3%B3gica.pdf
http://www.anfope.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Manifesto_Programa_Resid%C3%AAncia_Pedag%C3%B3gica.pdf
https://www.anfope.org.br/anfope-repudia-a-aprovacao-pelo-cne-da-resolucao-que-define-as-novas-diretrizes-curriculares-para-formacao-inicial-de-professores-da-educacao-basica-e-institui-a-base-nacional-comum-para-a-formacao-in/
https://www.anfope.org.br/anfope-repudia-a-aprovacao-pelo-cne-da-resolucao-que-define-as-novas-diretrizes-curriculares-para-formacao-inicial-de-professores-da-educacao-basica-e-institui-a-base-nacional-comum-para-a-formacao-in/
https://www.anfope.org.br/anfope-repudia-a-aprovacao-pelo-cne-da-resolucao-que-define-as-novas-diretrizes-curriculares-para-formacao-inicial-de-professores-da-educacao-basica-e-institui-a-base-nacional-comum-para-a-formacao-in/
https://formacaoprofessordotcom.files.wordpress.com/2020/06/posicionamento-das-entidades-sobre-o-parecer-e-minuta-res-formacao-continuada-do-cne-28-maio-2020.pdf
https://formacaoprofessordotcom.files.wordpress.com/2020/06/posicionamento-das-entidades-sobre-o-parecer-e-minuta-res-formacao-continuada-do-cne-28-maio-2020.pdf
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Assim, o olhar sobre as normas legais e, até mesmo, a leitura e análise 

das dissertações (SANTOS, 2008; CASTRO, 2012; REIS, 2011; COZZOLINO; 2015; 

TASSONI; 2016) e das teses (MARTINS, 2010; MARTINS, 2014; PRYMA, 2016), 

puderam contribuir com as nossas reflexões sobre as políticas educacionais e de formação 

de professores que trazem implicações para a docência.  

Na mesma linha, também, as publicações dos diferentes autores, que tratam da 

formação docente para os anos finais do Ensino Fundamental e/ou da possível 

constituição de identidade docente na última década, fizeram com que aprofundássemos 

o nosso olhar sobre as múltiplas inquietações da docência, que parecem, até agora, não 

resolvidas. Dentre esses autores, destacamos: Abdalla (2006, 2016a; 2017a); Alves 

(2007); Alvez-Mazzotti (2007); Freitas (2002, 2003, 2007); Ens e Behrens (2011); Placco 

e Souza (2011); Gatti (2013); Barretto (2015); entre outros, revelando que não é nova a 

discussão, e tão pouco o significado que este tema traz para a configuração da docência. 

Essas inquietações estão permeadas de desafios, que são trazidas pela necessidade, 

cada vez maior, de se estabelecer uma formação voltada para compreender a docência 

como possibilidade e como meio de se articular melhor a relação entre teoria e prática.  

Abdalla (2017a, p.179), marcada por diferentes vozes teóricas, argumenta que 

“[...] a formação não só inclui uma função social de transmissão de conhecimentos, mas 

também desenvolve a personalidade do sujeito e suas possibilidades de aprendizagem; 

além de estar interligada a um contexto, ou seja, a uma estrutura organizacional”.  

Ao pensar assim, a discussão a seguir traz agitação, desassossego ao professor e 

pode imprimir espaço de lutas e tensões.  

 

        1.2 Avaliações de larga escola e os anos finais do ensino fundamental 
 

Este trabalho é resultado de questionamentos, que me acompanham ao longo de 

minha trajetória no magistério, e é tecida, buscando analisar e compreender as 

representações sociais dos professores de Língua Portuguesa e Matemática sobre a 

docência. 

Assim, o motivo da escolha desses profissionais recai no fato de que as disciplinas 

de Língua Portuguesa e Matemática, ao longo de décadas, serem alvo de análise de 

rendimento escolar pelas políticas educacionais de avaliação, principalmente, as de larga 

escala, realizadas pelo INEP, por meio do SAEB, ANRESC/PROVA BRASIL, ANEB, 
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ANA e SARESP; este somente no Estado de São Paulo. A Figura 1, a seguir, ilustra a 

avaliação de larga escala no Brasil até 2018. 

 

Figura 1 - Avaliação de Larga Escala no Brasil 

 

 

Fonte: dados retirados do site do INEP.  Essa estrutura ficou até 2018. 

 

A Figura 1 demonstra a estrutura em que estava sedimentado o SAEB e dá a 

dimensão de como estava organizado a avaliação externa no Brasil. Instituído, em 1990, 

produzia informações que, segundo o INEP, subsidiava a formulação e reformulação e o 

monitoramento das políticas educacionais para Educação Básica Brasileira. Esse Sistema 

de Avaliação da Educação Básica estava organizado em três avaliações de larga escala. 

A Aneb avaliava, por amostragem, os alunos dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e o 

3º ano do Ensino Médio, envolvendo a rede pública e a privada, em áreas urbanas e rurais, 

apontando os resultados por unidade da federal e por região e tinha “[...] como objetivo 

principal avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação brasileira” (INEP, 

2017b, p. 3). 

Já, a Anresc/Prova Brasil apresentava-se como “uma avaliação censitária 

bianual”, que avaliava alunos dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental da rede pública, 

desde que as mesmas possuíssem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos, 

objeto dessa avaliação, evidenciando os resultados por unidade escolar. Tinha “[...] como 

prioridade avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas, de forma que cada escola 

receba o seu resultado global” (BRASIL, 2017b, p. 3). E apresentava, ainda, “[...] 

indicadores contextuais sobre as condições extra e intraescolares em que ocorre o trabalho 

da escola” (BRASIL, 2017b, p. 8). 

A ANA era “uma avaliação censitária”, que objetivava “avaliar os níveis de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, alfabetização em Matemática e 

condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das redes públicas” (BRASIL, 2017b, p. 
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8). Esta última avaliação foi incorporada ao SAEB pela Portaria nº 482, de 7 de junho de 

2013 (BRASIL, 2013). 

No ano de 2017, o INEP aplicou o SAEB nas escolas públicas e privadas, que 

tinham, pelo menos, 10 alunos matriculados nas etapas de 5º e/ou 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Assim, o INEP, com base no Censo da 

Educação Básica de 2016, aplicou a avaliação para 2.396.327 alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental; para 2.344.729 alunos do 9º ano; e para 2.271.696 alunos do 3º ano do 

Ensino Médio. 

O Quadro 2, a seguir, apresenta um panorama das avaliações do SAEB e 

demonstra a incidência das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática como “fontes” 

principais no diagnóstico sobre o desempenho do aluno brasileiro. 

 

  Quadro 2- Histórico das avaliações em larga escala no Brasil 

 

ANO 

 

PÚBLICO 

ALVO 

ABRANGÊNCIA FORMULAÇÃO DOS 

ITENS 

ÁREAS DO 

CONHECIMENTO/DISCIPLINAS 

AVALIADAS 

1990 1ª, 3ª, 5ª e 7ª 

séries do EF 

Escolas públicas 

Amostral 

Currículos de sistemas 

estaduais 

Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, Redação 

 

1993 1ª, 3ª, 5ª e 7ª 

séries do EF 

Escolas públicas 

Amostral 

Currículos de sistemas 

estaduais 

 

Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, Redação 

 

 

 

1995 

 

1ª, 3ª, 5ª e 7ª 

séries do EF 

Escolas públicas 

Amostral 

Currículos de sistemas 

estaduais 

Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, Redação 

 

 

1997 

4ª, 8ª séries 

do EF 3ª 

série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral 

Matrizes de Referência - 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, Física, Química e 

Biologia 

 

1999 4ª, 8ª séries 

do EF 3ª 

série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral 

Matrizes de Referência - 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, Física, Química e 

Biologia História e Geografia 

 

2001 4ª, 8ª séries 

do EF 3ª 

série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral 

Matrizes de Referência - 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 

 

2003 4ª, 8ª séries 

do EF 3ª 

série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral 

Matrizes de Referência - 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 

2005 

4ª, 8ª séries 

do EF 3ª 

série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral + Estratos 

Censitários-IDEB 

Matrizes de Referência - 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 
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2007 4ª, 8ª séries 

do EF 3ª 

série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral + Estratos 

Censitários -IDEB 

Matrizes de Referência - 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 

 

2009 
4ª, 8ª séries 

do EF 3ª 

série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral + Estratos 

Censitários -IDEB 

Matrizes de Referência - 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa,Matemática 

 

2011 
4ª, 8ª séries 

do EF 3ª 

série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral + Estratos 

Censitários - IDEB 

Matrizes de Referência –

Avalia 

competências / Define 

descritores (conteúdo 

curriculares + operações 

mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 

 

2013 5º ano, 9º 

ano do EF 3ª 

série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral + Estratos 

Censitários -IDEB 

Matrizes de Referência - 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 

 

2015 5º ano, 9º 

ano do EF 3ª 

série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral + Estratos 

Censitários -IDEB 

Matrizes de Referência –

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática. 

2017 

 

 5º  e  9º ano 

 

 

 

3ª e 4ª série 

do EM 

Escolas públicas-

censitário 

Escolas privadas-

amostral 

 

Escolas públicas-

censitário 

Escolas privadas-

amostral + adesão 

Matriz de referencias 

 

Língua Portuguesa e Matemática 

 

2019 Creche e 

pré-escolas 

da educação 

infantil 

Escolas públicas- 

(estudo piloto) 
BNCC - 

2019 

2º ano EF 

Escolas públicas- 

amostral 

Escolas privadas- 

amostral 

BNCC Língua Portuguesa e Matemática 

2019 

5º e 9º EF 

Escolas públicas –

censitário 

Escolas privadas- 

amostral 

Matriz de referência Língua Portuguesa e Matemática  

2019 

9º ano EF 

Escolas públicas – 

amostral 

Escolas privadas –

amostral 

BNCC 
Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas 

2019 

3ª e 4ª série 

do EM 

Escolas públicas – 

censitário 

Escolas privadas – 

amostral 

Matriz de referência Língua Portuguesa e Matemática 

      Fonte: dados coletados junto ao INEP (2015-2019). 
 

 É relevante, indicar, neste momento, as observações feitas sobre o Quadro 

anterior, elaborado pelo MEC, que apontam as inovações introduzidas no SAEB: 
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1-Em 1995 foi adotada uma nova metodologia de construção do teste e 

análise de resultados: a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Dessa forma, 

a comparabilidade entre os resultados das avaliações ao longo do tempo 

se tornou possível. Ocorreu também o levantamento de dados 

contextuais (Questionários). 

2-Em 2005 o SAEB foi reestruturado pela Portaria Ministerial nº 931, 

de 21 de março de 2005. O sistema passou a ser composto por duas 

avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida 

como Prova Brasil. A ANEB manteve os procedimentos da avaliação 

amostral (atendendo aos critérios estatísticos de no mínimo 10 

estudantes por turma) das redes públicas e privadas, com foco na gestão 

da educação básica que até então vinha sendo realizada no SAEB. A 

ANRESC (Prova Brasil) passou a avaliar de forma censitária as escolas 

que atendessem aos critérios de no mínimo 30 estudantes matriculados 

na última etapa dos anos iniciais (4ªsérie/5º ano) ou dos anos finais (8ª 

série/ 9º ano) do Ensino Fundamental escolas públicas, permitindo 

gerar resultados por escola. 

3-Na edição de 2013 a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 

prevista no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, 

passou a compor o SAEB a partir da divulgação da portaria nº 482, de 

7 de junho de 2013. Outra inovação desta edição foi a inclusão em 

caráter experimental da avaliação de Ciências, a ser realizada com os 

estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino 

Médio. Neste ano foi aplicado, em caráter de estudo experimental, um 

pré-teste de Ciências Naturais, História e Geografia que não geraram 

resultados para a edição. 

4-Em 2015 foi disponibilizada a Plataforma Devolutivas Pedagógicas 

que aproxima as avaliações externas de larga escala e o contexto 

escolar, tornando os dados coletados mais relevantes para o 

aprendizado dos alunos. A partir da disponibilização dos itens 

utilizados na Prova Brasil, descritos e comentados por especialistas, a 

Plataforma traz diversas funcionalidades que poderão ajudar 

professores e gestores a planejar ações e aprimorar o aprendizado dos 

estudantes. (BRASIL, 2015, p.188) 
 

O Quadro 2, exposto anteriormente, demonstra o percurso das avaliações de larga 

escala, revelando como a delimitação pelas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática foi sendo construída, e possibilitou demarcar, nelas, as metas a serem 

alcançadas em termos de qualidade educacional. 

A partir de 2019, o SAEB passou por algumas reestruturações, conforme apontado 

no site do MEC, para se adequar à Base Nacional Comum Curricular (BCNC) (BRASIL, 

2017d).  Assim, a BNCC tornar-se a referência na formulação dos itens do 2º ano e do 9º 

(Língua Portuguesa e Matemática) e nos testes, de forma amostral, no 9º ano do Ensino 

Fundamental, em relação à Ciências da Natureza e Ciências Humanas.  

As siglas ANA, ANEB e ANRESC deixam de existir e todas as avaliações passam 

a ser identificadas pelo nome SAEB, acompanhado das etapas, áreas de conhecimento e 

tipos de instrumentos envolvidos. Introduziu-se, também, a possibilidade de avaliação da 



64 
 

 
 

alfabetização a ser realizada no 2º ano do Ensino Fundamental, primeiramente, de forma 

amostral. Traz a avaliação da educação infantil, num estudo-piloto, com questionários 

respondidos pelos professores. 

A mudança no SAEB coloca a BNCC como fator gerador de aprendizagem e, com 

isso, base para análise do rendimento escolar. É importante ressaltar que ela se tornou 

agenda política educacional, gerida por gestões diferentes e concepções pedagógicas 

diversas, sob a alegação de estar proposta como meta no Plano Nacional de Educação 

2014-2018. Também, é importante trazer à reflexão que há resistências em relação a esse 

currículo nacional proposto, no seio das associações científicas da área, tais como: 

ANFOPE, ANPEd, ANPAE e ABdC, como já foi mencionado anteriormente. Pois, estas 

entidades científicas a entendem como padronização e homogeneização, rompimento do 

princípio da organicidade na educação básica, conforme também acentuam Aguiar e 

Dourado (2019) e Abdalla e Diniz-Pereira (2020). Segundo esses autores e as colocações 

das diferentes entidades, a BNCC: a) desconfigura o fluxo educacional defendido; b) 

instaura, assim,  uma divisão entre a educação infantil, o ensino fundamental e o médio, 

além de restringir direitos; c) prejudica a autonomia didática e pedagógica;  e d) provoca, 

ainda mais, a precarização do trabalho docente.  

Embora a intenção não seja aprofundar a discussão em torno da aprovação da 

BNCC, ela trouxe à avaliação de larga escala uma nova concepção avaliativa. Dessa 

forma, a expectativa na análise dos dados, neste estudo,  é que esse currículo,   documento 

normativo a ser seguido por escolas públicas e privadas, “mexe” em alguns fios 

condutores que  de alguma forma, podem afetar as representações sobre a docência, já 

que mudanças provocam tensões, enfrentamentos, desencantos e resistências. 

Ao lançar mão das avaliações de larga escala, o governo entende ser possível 

quantificar e qualificar a educação; além de indicar que seus resultados podem desdobrar-

se em políticas educacionais, que visam à qualidade da educação para todos. Essa política, 

segundo o governo, objetiva a obtenção de um diagnóstico para o desenvolvimento de 

políticas públicas educacionais, visando a definir planos, metas e ações, que possam ser 

eficientes para o rendimento dos alunos. Talvez, um grande entrave seja a diversidade do 

cenário social e econômico do Brasil. Dessa forma, fica difícil pensar em uma avaliação 

externa, sem que se contemplem as especificidades dos diversos “Brasis”. Assim, o que 

se tem é um panorama de possibilidades e indicações, que deveriam ser discutidas nas 

unidades escolares, sem perder de vista o projeto pedagógico de cada unidade. 
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Cabe ressaltar que a Lei nº. 9.394 (BRASIL, 1996a) define a questão da avaliação 

externa e torna imperativo o processo de avaliação, conforme o disposto no Inciso IV, do 

§ 3º do Art. 87: 

§ 3º o Distrito Federal, cada Estado e Município, e, supletivamente, a 

União, devem:  

.....  

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu 

território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar. 

 

Continuando a reflexão, a interpretação que fazemos do Quadro 2,  remete-nos à 

figura do professor dessas disciplinas, que, ao ganharem lugar central nessas avaliações, 

também acabam por serem responsabilizados pelos fracassos que os resultados possam 

apontar, sem que haja uma análise profunda do trabalho realizado por estes profissionais. 

O cenário das avaliações de larga escala traz questionamentos que as pontuam 

como uma política de regulação e legitimação do Estado em relação à educação, atrelada 

a não observância das especificidades dos diferentes espaços escolares, onde são 

implementadas. Outro ponto é a política de bonificação aplicada, como meio de 

valorização do magistério, como, por exemplo, no Estado de São Paulo.  

Neste sentido, ao falar das políticas de avaliação, Freitas (2012b, p. 188) diz que: 

Elas passam a falsa ideia de que notas mais altas significam uma boa 

educação e que a miséria infantil é apenas uma desculpa para as escolas 

não ensinarem as crianças. Com este discurso, o direito de aprender é 

habilmente usado para ocultar a própria miséria infantil e a falta de 

condições para a aprendizagem, e para fazer crer que as escolas e os 

professores são os únicos responsáveis pelo fracasso das crianças mais 

pobres. 
 

Assim, embora este trabalho não tenha como objetivo discutir as avaliações de 

larga escala realizadas, no Brasil, ela não se furta em refletir sobre elas. Especialmente, 

quando procuramos discutir sobre o papel delas no cenário dos anos Finais do Ensino 

Fundamental, pensando na relação com o pensamento dos professores. Dessa forma, o 

fato de se concentrarem em matrizes de referenciais de Língua Portuguesa e Matemática 

levantam discussões sobre os professores que atuam nessas disciplinas.   

Desse modo, considerando que são diversas as demandas que envolvem os 

sujeitos dessa pesquisa, e, entendendo que eles habitam em um cenário, que necessita ser 

desvelado, apresentamos, ainda que brevemente, o cenário da educação brasileira, com 

suas mazelas e contradições que habitam e coabitam na escola. Mazelas que, neste 
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momento, no ano letivo de 2020, afloraram por conta da pandemia ocasionada pelo novo  

coronavirus, ocasionando a doença COVID-19.  

No Brasil, as redes de ensino suspenderam as aulas presenciais a partir da segunda 

metade do mês de março, e lançaram mão de recursos digitais de aprendizagem, 

intituladas de ensino remoto. Há, então, o desvelar de dificuldades que provocam ainda 

mais as desigualdades educacionais no Brasil. Essas relacionadas, sobretudo, à questão 

financeira, ao desafio de superar a desinformação em relação às tecnologias de 

informação e comunicação (TICS), ao desemprego, ao desenvolvimento do currículo; 

além do desafio em relação à formação continuada do professor, inclusive quanto ao uso 

das ferramentas tecnológicas.  

A leitura desse momento evidencia, então, um gargalo na realização de atividades 

remotas: o uso inadequado das ferramentas tecnológicas, a preparação do professor ao 

utilizá-las, o acesso às TICs pelos alunos e por alguns professores e a relação desigual na 

realização dessas atividades no setor público e no privado. Assim, em meio a esse 

turbilhão de acontecimentos, estão os professores com seus saberes e fazeres. 

Na tentativa de penetrar esse cenário e discutir a docência esta Tese envereda pela 

Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICVI, 1978, 2012) com o intuito de 

compreender as representações sobre a docência que compartilham. 
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CAPÍTULO II 

 

REFERENCIAIS TEÓRICOS: CAMPO DO CONHECIMENTO DESBRAVADO 

 

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, e examinar como os significados são articulados à sua 

sensibilidade, seus interesses, seus desejos, suas emoções e ao 

funcionamento cognitivo. (JODELET, 2009, p. 697) 

 

O professor, na sociedade contemporânea, vem enfrentando inúmeros desafios 

para exercer sua profissão. Caminha no seu dia a dia estabelecendo relações, articulando 

questões individuais às coletivas e, nesse sentido, vivencia momentos de trocas sociais, 

atribuindo à docência significados, que orientam sua ação individual ou uma referenciada 

pelo grupo a que se identifica. 

Assim, esse universo vivenciado pelo professor de Língua Portuguesa e 

Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental da rede pública da RMBS pode 

contribuir na análise dos dados para a Tese, lembrando que a mesma sedimenta-se no 

terreno da Teoria das Representações Sociais – TRS (MOSCOVICI, 1978, 2003, 2012), 

por meio de uma pesquisa quali-quantitativa.  Essa Teoria revela-se como caminho fértil 

para captar o pensamento e os registros simbólicos dos sujeitos em relação à docência. 

Consideramos, também, que, por meio da TRS, é possível compreender que “[...] as 

pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e seu 

comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo 

imediato, precisando ser desvelado” (ALVES, 1991, p. 184). 

Este estudo ainda envereda pela Teoria do Núcleo Central - TNC, proposta por J. 

C. Abric (1976), entendendo que toda representação se organiza em torno de um Núcleo 

central e um sistema periférico. Essa hipótese constrói a ideia de que toda representação 

“está organizada em torno do núcleo central, que determina, ao mesmo tempo, sua 

significação e sua organização interna. O núcleo central é um subconjunto da 

representação” (ABRIC, 1998, apud Sá, 2002, p. 67). 

Desse modo, ao trazer o conceito de representações sociais, o objetivo deste 

Capítulo é compreender o que o sujeito, em sua individualidade ou em grupo, expressa 

em relação a um objeto, trazendo incrustados, em suas atitudes, opiniões, 
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comportamentos, condutas e valores, o sentido e o significado que revelam a respeito da 

docência.  

            Também, no decorrer da análise, será feita uma articulação com a abordagem 

metodológica das narrativas, entrecruzando a escrita dos docentes, as entrevistas e os 

dados dos questionários com o intuito de analisar e compreender as representações dos 

sujeitos sobre a docência. 

Assim, a Figura 2, a seguir, ilustra o caminho percorrido pela pesquisa: 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Estabelecido o percurso, cabe esclarecer que o foco, nos professores de Língua 

Portuguesa e Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental, advém do fato de 

lecionarem disciplinas, que são “protagonistas” nas avaliações de larga escala (SAEB, 

SARESP), sendo consideradas fatores-chave na análise dos rendimentos de aprendizagem 

dos alunos da educação básica brasileira.  

Assim, por entender que esses professores sofrem pressão em seu dia a dia, 

sobretudo, quanto à apresentação de resultados nas avaliações da aprendizagem, que 

fazem emergir imagens que, de alguma forma, direcionam o campo de representações em 

relação à docência, é que direcionamos o olhar analítico deste trabalho. 

Figura 2- O Percurso da Pesquisa 
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 Também, entendemos, que, ao “descobrir” as representações dos sujeitos sobre a 

docência, será possível nortear os gestores estaduais e municipais nas indicações ou 

formulações de políticas educacionais, de modo que elas possam ir ao encontro dos 

anseios dos profissionais  

Diante dessas considerações iniciais, procuramos descortinar o conceito de 

representações sociais, aliado à reflexão sobre a questão de identidade. Consideramos 

que, neste percurso, a necessidade de encontrar respostas à questão: Quais as 

representações dos professores de Língua Portuguesa e Matemática da rede pública da 

RMBS sobre a docência?  

 

        2.1 Teoria das Representações Sociais – TRS 

 

[...] ouve-se muitas vezes falar que a boa ciência deveria começar 

propondo conceitos definidos clara e meticulosamente. Na verdade, 

nenhuma ciência, mesmo a mais exata, procede dessa maneira. Ela 

começa juntando, ordenando e diferenciando fenômenos que 

surpreendem a todos, porque são perturbadores e exóticos, ou 

constituem um escândalo. (MOSCOVICI, 2003, p. 167) 

 

 

 Depreendemos da leitura da epígrafe acima que estudar as representações sociais 

dos professores de Língua Portuguesa e Matemática demandará juntar, ordenar, 

diferenciar e, por fim, compreender a dinâmica, em que se estrutura o pensamento deles 

em relação à docência. Assim, com base na TRS e (MOSCOVICI, 1978, 2003, 2012), 

analisar e compreender como se forma e se organiza o pensamento deles em relação à 

profissão, que exercem, é o que envolve essa investigação. Pois entendemos, junto com 

Marková (2017, p. 361), que o estudo de Moscovici “[...] trouxe à luz a tensão entre: o 

pensamento científico e o profissional, de um lado, e o pensamento quotidiano das 

pessoas comuns, de outro”. E, com isso, possibilita conhecer o significado que o indivíduo 

ou grupo tem em relação a um objeto.  

No caminho de apresentar alguns elementos a respeito da TRS (MOSCOVICI, 

1978, 2003, 2012), destacamos que o ano de 2020 marca o 60º aniversário do surgimento 

dessa Teoria. Nos anos 1960, Serge Moscovici, romeno, nascido 14 de junho de 1925, na 

cidade de Braila, publicou sua Tese de doutorado que discutia a TRS, tendo como 

proposição basilar o entendimento que os sujeitos buscam tornar-se o “não familiar” em 

“familiar” e, a partir desse movimento, constroem suas relações cotidianas. 
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O autor indica que nosso entendimento de mundo acontece, quando “[...] nós 

percebemos o mundo tal como é e todas nossas percepções, ideias e atribuições são 

respostas a estímulos do ambiente físico ou quase físico, em que nós vivemos” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 30). Por esta razão: “[...] pessoas e grupos criam representações 

no decurso da comunicação e da cooperação” (MOSCOVICI, 2003, p. 41). Afirma, ainda, 

que as representações não são criadas por um indivíduo de forma isolada. Mas uma vez 

criadas, “[...] elas adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se 

repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas 

representações morrem” (MOSCOVICI, 2003, p. 41). 

Duveen (2003, p. 28) afirma, no prefácio do livro “Representações sociais: 

investigações em psicologia social”, que “[...] a Teoria das Representações Sociais de 

Moscovici procurou tanto reconhecer um fenômeno social específico, como fornecer os 

meios para torná-lo inteligível como um processo sociopsicológico”. 

   As representações sociais encontram respaldo teórico na Psicologia Social, 

fazendo interface com a Sociologia (Durkheim), Antropologia (Lévy-Bhrul) e com a 

Psicanálise (Freud). O estudo da realidade social, a busca pelo entendimento das culturas, 

das crenças e dos mitos de uma sociedade interagem nessas áreas e as tornam próximas 

em seus estudos sobre o conhecimento produzido no seio de uma sociedade.  

Para a TRS (MOSCOVICI, 1978, 2003, 2012), essas áreas colaboram para a 

observação/análise da vida cotidiana em sociedade e para a compreensão do 

conhecimento produzido nela e por ela. Assim, a TRS: 

 

[...] toma, como ponto de partida, a diversidade dos indivíduos, atitudes 

e fenômenos, em toda sua estranheza e imprevisibilidade. Seu objetivo 

é descobrir como os indivíduos e grupos podem construir um mundo 

estável, previsível, a partir de tal diversidade.  (MOSCOVICI, 2003, p. 

79) 

 

 

Moscovici (1978) sofre influência de Durkheim, sociólogo positivista do século 

XIX, e considerado pai da sociologia moderna. Durkheim (1987, apud MOSCOVICI, 

1978) apresenta ao mundo seu estudo sobre as “representações coletivas”, o qual buscava 

analisar e explicar os fenômenos sociais, que se engendravam na sociedade de modo a 

distinguir o pensamento social do individual. Ao propor essa divisão, entende que as 

regras, que gerenciam a vida individual, não são as mesmas da vida coletiva. Segundo 

Moscovici (1978, p. 25), Durkheim  foi o primeiro a propor a expressão representações 
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coletivas, e quis assim designar que a especificidade do pensamento social tem relação 

ao pensamento individual, entendendo a representação individual como um “fenômeno 

puramente psíquico, irredutível à atividade cerebral” (p. 25), e registrando que “a 

representação coletiva não se reduz à soma das representações dos indivíduos que 

compõem uma sociedade” (1978, p. 25). 

Moscovici (2003, p. 49) explica que: 

[...] as representações coletivas se constituem em um instrumento 
explanatório e se referem a uma classe geral de ideias e crenças (ciência, 
mito, religião etc.), para nós, são fenômenos que necessitam ser 
descritos e explicados. São fenômenos específicos que estão 
relacionados com um modo particular de compreender e de se 
comunicar um modo que cria tanto a realidade como o senso comum. É 
para enfatizar essa distinção que eu uso o termo “social” em vez de 
coletivo. 

 

Percebemos, então, nesse cenário, que as representações coletivas de Durkheim 

povoam o campo da sociologia, enquanto a TRS, de Moscovici (1978), envereda pela 

psicologia, em especial, a social.  

Embora Moscovici (1978) afirme que as representações coletivas não dariam 

conta de explicar a complexidade das sociedades modernas, posto que, cotidianamente, 

nelas sejam introjetadas uma diversidade de acontecimentos novos e diferentes, elas 

foram, sem dúvida, a base de estudos da TRS.  Além de Durkheim, apoiou-se, também, 

na psicanálise e na psicologia do desenvolvimento, para construir o conceito 

representações sociais, resgatando conceitos dessas áreas para constituir o entendimento 

de como o indivíduo transforma um objeto a partir de suas próprias referências e é 

influenciado pelo que o rodeia. 

Nesse sentido, o foco dessa teoria recai sobre o estudo das relações entre o 

individual e o coletivo, quando/como aquele “influencia” este, a ponto de dominá-lo (ou 

não). O estudo volta-se para verificar as mudanças ocorridas dentro da sociedade, 

entendendo sua dimensão plural e a rapidez com que acontecem e por que acontecem. 

Moscovici (2003, p. 33), ao explicar as representações, considera que elas têm 

duas funções: uma de natureza convencional e outra prescritiva. A primeira 

convencionaliza pessoas, objetos ou acontecimento, dando um modelo determinado e 

partilhado por um grupo de pessoas. Afirma que os novos elementos, que rodeiam o 

modelo, integram-se a ele e se sintetizam nele. Ainda, sobre essa função, diz que, quando 

uma pessoa ou objeto não se adequa exatamente ao modelo, o grupo o força a assumir 

determinada forma e “a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser nem 
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compreendido, nem decodificado” (MOSCOVICI, 2003, p.34). Entende que “[...] essas 

convenções nos possibilitam conhecer o que representa o quê” (p. 34), e “[...] nos ajudam 

na interpretação de uma mensagem, a compreender seu significado” (p. 34). 

A segunda, denominada por ele, de prescritiva, “[...] se impõe sobre nós com uma 

força irresistível. Essa força é uma combinação de uma estrutura que está presente antes 

mesmo que nós comecemos a pensar, e de uma tradição que decreta o que deve ser 

pensado” (p. 36). Usa, como exemplo, que uma criança, em qualquer país do mundo 

ocidental, encontrará, nos gestos da mãe, do médico, na escola, nos colegas de escola, nas 

leituras que fizer, as respostas para os problemas que vivenciará. Ou seja, haverá uma 

explicação pronta que a levará de volta a sua primeira infância. Há uma tradição que 

impõe o que deve ser pensado. São assim “[...] re-pensadas, recitadas e re-presentadas” 

(p. 37). 

Tem-se, então, o pressuposto de que representar, para Moscovici (2003, p. 216), 

“[...] significa, a uma vez e ao mesmo tempo, trazer presente as coisas ausentes e 

apresentar coisas de tal modo que satisfaçam as condições de uma coerência 

argumentativa, de uma racionalidade e de uma integridade normativa do grupo”. Com 

isso, entendemos que “[...] o status dos fenômenos da representação social é um status 

simbólico que constrói imagem, estabelece vínculo e partilha um significado” (p. 216). 

Reforçando a explicação de Moscovici sobre a TRS, Jodelet (2001, p. 22), 

seguidora de Moscovici, reconhece que as representações sociais, ao configurarem-se 

“[...] como sistema interpretativo que intercambia nossa relação com o mundo e com os 

outros, orientam e organizam condutas e comunicações sociais”. 

Dessa forma, a representação social é, segundo Moscovici (1978, p. 26), “uma 

modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre os indivíduos”. Ao mesmo tempo, possui, 

segundo o autor, uma “[...] função constitutiva da realidade, da única realidade que 

conhecemos por experiência e na qual a maioria das pessoas se movimenta” (p. 27). 

Nessa perspectiva, ratificando as representações sociais, dentro de uma sociedade, 

as mesmas buscam compreender o homem/sujeito: como age, como pensa, em que 

acredita, como vê o seu entorno e seus pares. Figuram como um “conjunto dinâmico”, 

que torna o não familiar em familiar, sendo permeado por linguagens, imagens e ideias 

compartilhadas por um grupo (MOSCOVICI, 1978).  

Portanto, o sujeito tem um papel protagonista no processo de construção de uma 

sociedade, não sendo só por ela influenciado, mas também a influencia. É um processo 
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imbricado, em que indivíduo e sociedade se fazem, construindo um sistema de valores, 

regras e noções, que se desenvolvem na vida cotidiana por meio das interações sociais.  

O conceito de representações sociais não é de fácil apreensão, como o próprio 

Moscovici (1978) aponta, ao escrever que “[...] se a realidade das representações sociais 

é fácil de apreender, não o é o conceito” (p. 41). E elas podem ser entendidas como um 

ambiente, em que se dão a compreensão e o significado à realidade cotidiana, dentro de 

uma perspectiva de elaboração e reelaboração desta.  

Para Moscovici (1978), a estrutura teórica das representações sociais tem duas 

faces imbricadas: a figurativa, que corresponde ao objeto; e a simbólica, que corresponde 

ao sentido atribuído ao objeto pelo sujeito. A constituição se faz na relação sujeito/objeto, 

na qual emerge a noção de que um cola-se ao outro, descobrindo-se, construindo-se e 

reconstruindo-se. Moscovici (2012, p. 60) expõe a seguinte estrutura para apresentar as 

representações sociais: R=F/S. Essa “equação” significa o que segue na Figura 3: 

 

Figura 3: Estrutura das Representações Sociais 

 

                 REPRESENTAÇÃO                  FIGURA 

                                                               SIGNIFICAÇÃO 

 
    Fonte: reprodução das ideias de Moscovici (2012, p. 60). 

  

 

A imagem mostra que a estrutura de cada representação aparece desdobrada, com 

duas faces indissociáveis; ou seja, Moscovici (1978) quer dizer que “ela faz compreender 

a toda figura um sentido e a todo sentido uma figura” (p. 65). O autor indica que “[...] os 

processos postos em jogo, têm por função destacar uma figura e, ao mesmo tempo, 

carregá-la de um sentido, inscrever o objeto em nosso universo, isto é, naturalizá-lo e 

fornecer-lhe um contexto inteligível, isto é, interpretá-lo” (p. 65). 

Isso significa dizer que representar é expressar a imagem do objeto. Nessa 

medida, a construção da representação ocorre na relação do sujeito com outro sujeito e 

com o objeto. Há, então, uma desconstrução e reconstrução da realidade, de maneira 

compartilhada, pelos sujeitos que fazem parte de um grupo. É um modo de enxergar o 

objeto e “caminhar” em direção a ele. Tomando por base Moscovici (1978, p. 26) as 

representações, no final das contas, “produzem e determinem os comportamentos, pois 
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definem simultaneamente a natureza dos estímulos que nos cercam e nos provocam, e o 

significado das respostas a dar-lhes”. 

As discussões, em torno da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 

1978, 2012) geraram seguidores que, aprofundando o estudo, construíram abordagens que 

contribuíram para os estudos de representações sociais. Dentre eles: Willem Doise 

(2001), com a abordagem societal; J. C. Abric (1976), com a estrutural, também chamada 

de “Escola do Midi”, representada por Abric e Claude Flament, que estudam as 

representações sociais como um sistema organizado e hierarquizado, que interpreta a 

realidade e determina comportamentos; e, sendo fiel às proposições de Moscovici, Jodelet 

(2001), com a sua abordagem processual, dando destaque à questão do histórico e do 

cultural.  Esta autora afirma que as representações sociais são “[...] fenômenos complexos 

sempre ativados e em ação na vida social cujos elementos são organizados sob a aparência 

de um saber que diz algo sobre o estado da realidade” (JODELET, 2001, p. 2). Assim, 

nesse contexto, “[...] a memória prevalece sobre a dedução, o passado sobre o presente, a 

resposta sobre o estímulo e as imagens sobre a realidade” (MOSCOVICI, 2003, p. 191). 

 É preciso destacar, também, que Moscovici (2003, p. 310-311), em entrevista 

concedida a Ivana Marková, explica o motivo do estudo da TRS: 

 

[...] o problema para mim se tornou o seguinte: como o conhecimento 

científico é transformado em conhecimento comum, ou espontâneo? 

Nesse processo, ele adquire as qualidades de um credo real. [...] que um 

terceiro componente intervenha, isto é, o senso comum. [...] que tinha 

em mente era sua relação com a cultura, porque, nessa ordem de coisas, 

você deve assumir como ativo, real, somente o que entra nas maneiras 

e práticas, isto é, na vida do senso comum. Desse modo quando comecei 

minha pesquisa na França, tentei compreender e reabilitar o pensamento 

comum e o conhecimento comum.  

 

Foi, então, nesta perspectiva, que a TRS (MOSCOVICI, 1978), transitando entre 

o conhecimento do mundo consensual e o do mundo reificado, vem contribuindo na 

investigação que envolve as ações do homem. Nesta medida, para a pesquisa no campo 

da educação, a TRS possibilita conhecer contextos vividos nesse universo, de modo a 

compreender os sentidos atribuídos a um objeto por um grupo social no cenário 

educacional. Implica entender, então, que todos os indivíduos são produtores de saberes 

e a eles dão significados, envolto às crenças, experiências e vivências que possuem.  

Ainda, nesta direção, o indivíduo estabelece os contornos de seu mundo pelas 

imagens e linguagens assimiladas do mundo exterior, na interação que mantém com os 
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objetos. Lembrando, aqui, que o autor (1978, p. 17-18) entende que representação social 

é “[...] uma modalidade particular do conhecimento, cuja função é a elaboração dos 

comportamentos e a comunicação entre os indivíduos.” Afirmando, também, que “a 

representação é um corpus organizado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas 

graças às quais os homens fazem inteligível a realidade física e social, integram-se em 

um grupo ou em uma relação cotidiana de intercâmbios, liberam os poderes de sua 

imaginação” (p. 18). 

Essa compreensão das representações sociais nos leva a entender, junto com 

Moscovici (1978, p. 26), que elas, ao mesmo tempo, em que produzem comportamentos, 

também o determinam, definindo os estímulos que estão a nossa volta, provocando-nos e 

instigando a nossa resposta.  

Enveredando por este caminho, e com base em Jodelet (2009, p. 315), o indivíduo, 

ao exprimir uma ideia, uma concepção ou uma adesão, diz algo de si. Isso significa que 

a aderência a uma representação indica pertencer a um grupo social, podendo produzir 

efeitos sobre um objeto. Nesta linha de raciocínio, a autora entende que as representações 

são sempre de alguém, tendo, assim, uma função expressiva. E o estudo delas permite 

“conhecer e compreender os significados que os sujeitos, individuais ou coletivos, 

atribuem a um objeto” (p. 697). 

Como exposto, as representações sociais ligam-se à dinâmica social, revelando 

linguagens, pensamentos e comportamentos dos sujeitos. Dessa forma, Moscovici (2003) 

afirma que a TRS se equilibra numa realidade composta pelo universo consensual e 

universo reificado (MOSCOVICI, 2003).  

Assim, há dois “olhares”, que conduzem o sujeito na caminhada de conhecer e se 

comunicar com/no mundo: o consensual e o reificado. Nesse sentido, no “olhar” 

consensual, transitam as ideias e opiniões expressas pela voz de todos.  

Sobre essa dinâmica que envolve esses universos, Moscovici (1978, p. 53) afirma 

que: “[...] A transformação de um conhecimento indireto em um conhecimento direto 

constitui o único meio de nos apropriarmos do universo exterior”; ou seja, daquilo que 

não nos pertence. Todavia, ao internalizar esse conhecimento, entramos no “mundo da 

conversação” e, à medida que esse mundo progride, “as atitudes vão tomando formas, 

ordenando-se e a sociedade passa a incorporar novas frases e visões” (p. 53). 

Nesse sentido, significa dizer, junto com Moscovici (2003, p. 218), que: 

 

[...] toda representação social desempenha diferentes tipos de funções, 

algumas cognitivas — ancorando significados, estabilizando ou 
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desestabilizando as situações evocadas — outras propriamente sociais, 

isto é, mantendo ou criando identidades e equilíbrios coletivos. 

 

O universo consensual está ancorado no pensamento que o (s) sujeito (s) tem (têm) 

em relação à construção do real. Essa questão reforça o entendimento de que as 

representações sociais emergem neste universo, fazendo a transposição do não-familiar 

para o familiar, construindo sentidos, dando corpo a um grupo e produzindo significado. 

Este autor (1978), ao reforçar o “olhar consensual”, entende que o conceito de 

senso comum é essencial para a ciência e a filosofia, pois nele emergem representações, 

para que se possam extrair materiais para as construções teóricas.  Por isso, ele afirma 

que: “[...] pensamos e vemos por procuração, interpretamos fenômenos sociais e naturais 

que não observamos e observamos fenômenos que nos dizem que podem ser interpretados 

[...] por outros, entenda-se” (MOSCOVICI, 1978, p. 21). 

Já, no “olhar” reificado, estão postos os saberes científicos, em que circulam as 

teorias, institucionalizando o conhecimento. É o espaço, onde se “[...] produzem e 

circulam as ciências e o pensamento erudito em geral, com sua objetividade, seu rigor 

lógico e metodológico, sua teorização abstrata, sua compartimentação em especialidades 

e sua estratificação hierárquica” (SÁ, 1996, p. 28). Entretanto, estes universos não 

existem de forma estanque. Eles, embora diferentes, estão imbricados, coexistem e 

compõem a realidade dos indivíduos. 

Nessa perspectiva, Guareschi (2000, p. 157) aponta que as Representações 

Sociais: 
 

[...] podem ser compreendidas como um conhecimento do senso 

comum, socialmente construído e socialmente partilhado, que se vê nas 

mentes das pessoas e na mídia, nos bares e nas esquinas, nos 

comentários das rádios e TVs. São um conhecimento, mas diferente do 

conhecimento científico, que é reificado e fundamentalmente cognitivo. 

 

 

Assim, Moscovici (1978) estuda o fenômeno da apropriação dos conhecimentos 

pelo senso comum, destacando que isso não seria a vulgarização do saber científico, mas 

um tipo de conhecimento originado e adaptado a partir de necessidades e contextos 

específicos. Ou seja, no processo de interação social, o sujeito socializa-se, constrói e 

reconstrói opiniões, imagens e atitudes vivenciadas/povoadas na sociedade. O 

estabelecimento dessas relações entre grupos produz sentido ao comportamento, que é 

gerado por eles e dentro deles. 
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  Nesse sentido, a TRS (MOSCOVICI, 1978) firma-se como um caminho 

investigativo que pode contribuir, de forma peculiar, com as pesquisas em educação. 

Sobretudo, neste estudo, que objetiva analisar e compreender as representações dos 

professores de Língua Portuguesa e Matemática sobre a docência, em meio às 

adversidades que o campo educacional apresenta em relação às políticas públicas, aos 

problemas referentes à desvalorização profissional, à estrutura familiar, às condições da 

escola, dos alunos, entre outros aspectos.  

No processo de construção da TRS, segundo Moscovici (1978, p. 71), há, também, 

três dimensões a serem consideradas: “a atitude, a informação e o campo de representação 

ou imagem”. Para o autor (1978, p. 71), essas dimensões “fornecem um panorama do 

conteúdo e do sentido de um objeto”. Nesse sentido, os professores, sujeitos desse estudo, 

constroem e reconstroem suas representações na medida em que também se desenvolvem 

como docentes. 

 Para Moscovici (1978, p. 70), “[...] a atitude logra destacar a orientação global em 

relação ao objeto da representação social” (grifo nosso). Entende, ainda, que é uma 

“preparação para ação” do sujeito, posto que, ao analisá-la (a atitude/ação), podemos 

deduzir que “aquilo que o indivíduo diz pode ser que ele faça” (p. 46). Ressalta que a 

atitude por ser a mais frequente das três dimensões, talvez, seja “geneticamente 

primordial” (p. 74). Assim, a atitude expressa uma resposta organizada, uma tomada de 

posição em relação ao objeto. E, por isso, “[...] uma pessoa se informa e se representa 

alguma coisa unicamente depois de ter adotado uma posição, e em função da posição 

tomada” (p. 74). 

Já, em relação à dimensão informação, o autor afirma que ela se relaciona com a 

“[...] organização dos conhecimentos que um grupo possui a respeito de um objeto social” 

(p. 67). No caso desse estudo, como os professores relacionam-se com os conhecimentos 

sobre a docência. Engloba, nesse sentido, o grau de conhecimento que o sujeito tem em 

relação ao objeto. Assim, a análise nessa dimensão, permite “[...] realizar uma 

discriminação precisa em relação aos níveis de conhecimento” (p. 68), correspondendo 

cada nível a certa quantidade de informação, sem a qual não há saber consistente que 

permita discriminar “níveis de conhecimento” (p. 68). 

A dimensão designada, por Moscovici (1978), pela expressão campo de 

representação ou a imagem, remete à “ideia de imagem, de modelo social, ao conteúdo 

concreto e limitado das proposições atinentes a um aspecto preciso do objeto da 

representação” (MOSCOVICI, 1978, p. 69). Segundo o autor, essa dimensão obriga-nos 
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a julgar que existe um “campo de representação ou imagem do objeto representado” (p. 

69). Dessa forma, é nela que poderemos encontrar o que está incorporado nos sujeitos 

dessa pesquisa sobre a docência e que os levam a reproduzir como “marca” em seus 

discursos. 

O campo das RS, para Jodelet (2001, p. 28), insere-se em uma forma de saber que 

pode estar articulada a um conjunto de elementos e relações, podendo ser condensados 

nas seguintes indagações: “Quem sabe e de onde sabe?; O que e como sabe?; Sobre o que 

sabe e com que efeitos?” 

Para ela, essas indagações desdobram-se em problemáticas, como seguem: “a) 

condições de produção e de circulação; b) processos e estados; c) estatuto epistemológico 

das representações sociais” (JODELET, 2001, p. 28).  

Essas questões nos permitem inferir que, ao compreendermos o conhecimento do 

sujeito sobre determinado fato/assunto, respondemos a “quem sabe” e “de onde sabe”. E, 

ao continuarmos a investigação, poderemos ligar o sujeito ao objeto, de modo que fique 

evidenciada a pertença social do sujeito; ou seja, aquilo que o caracteriza como parte de 

um grupo e os desdobramentos que isso possa ocasionar.   

Com esse entendimento, o ser humano cotidianamente convive com informações 

que, ao longo da vida, vão se constituindo em campo de representação, que geram atitudes 

e balizam sua vida em sociedade. Não é diferente nas relações do trabalho docente. 

Justifica-se, então, trazer à tona questões que possam contribuir para o desenvolvimento 

da profissão de professor, de modo a compreender como os sujeitos interagem e 

compreendem a docência, desvendando, nessa constituição, as escolhas que fazem na 

profissão e no entendimento do que ela significa.  E, com isso, entender o “sentido que 

dão ao comportamento profissional, e de como se integram em uma rede de relações” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 26). 

Dessa forma, com base no percussor da TRS, essas dimensões são ingredientes 

para a “eclosão” de representações. Ou seja, conforme Moscovici (1978, p. 46) “as 

representações devem ser vistas como uma maneira específica de compreender e 

comunicar o que nós já sabemos”, objetivando abstrair sentido do mundo e reproduzindo 

nele os significados que adquirimos.  

Encaminhando a ideia das representações para a abordagem estrutural (ABRIC, 

1976), tem-se que o conhecimento sobre o objeto, informações, opiniões, crenças e 

atitudes que, conforme Abric (2001b, p. 156), é determinado “[...] ao mesmo tempo pelo 
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próprio sujeito (sua história, sua vivência), pelo sistema social e ideológico no qual ele 

está inserido e pela natureza dos vínculos que ele mantém com esse sistema social”. 

Ainda, construindo um panorama da TRS, Jodelet (2001, p. 22), em relação às 

representações sociais, diz que: 

 

[...] Como fenômenos cognitivos, associam o pertencimento social dos 

indivíduos às implicações afetivas e normativas, às interiorizações das 

experiências, das práticas, dos modelos de conduta e de pensamento, 

socialmente inculcados ou transmitidos pela comunicação social, que aí 

estão ligados.  

 

 

Dessa forma, a compreensão desses fenômenos ingressa no entendimento de que 

os sujeitos partilham ideias, vivências, conhecimentos, que são “[...] processos de 

formação de condutas e de orientação das comunicações sociais” (MOSCOVICI, 1978, 

p. 76).  

Isso implica que os estudos de representação social cunham o interesse em 

explicar a interface da relação indivíduo-sociedade em sua dinâmica e em sua 

diversidade no mundo moderno.  

Nessa direção, Jovchelovitch (2008, p. 68-69) coloca as Representações Sociais 

como estratégias desenvolvidas por sujeitos sociais para enfrentar um mundo plural, sem 

esquecer as especificidades de cada indivíduo. Entende, assim, que as representações 

“[...] são um espaço potencial de fabricação comum, onde cada sujeito vai além da sua 

própria individualidade para entrar no domínio diferente, ainda que fundamentalmente 

relacionado: o domínio da vida em comum espaço público” (p. 68-69). 

Abdalla (2008, p. 18-19), pesquisadora da área da educação que também envereda 

pela TRS, acentua que “[...] as representações sociais oferecem uma rede de significados, 

permitindo a atribuição de sentidos”, dando significado aos “sistemas de categorização”. 

No nosso caso, é preciso pensar, então, como o professor, como aponta a autora, “sujeito 

produtor de representações”, enxerga sua docência. 

Dessa forma, as representações sociais desempenham no seio da sociedade a 

função de desvelar a linguagem, a ideologia e o imaginário social, que, interativamente, 

elaborados e compartilhados por diferentes grupos, compreendem e transformam a 

realidade.   

Na verdade, os sujeitos pensam e se comunicam com suas próprias representações, 

buscando solucionar questões postas por eles mesmos. Significam que nós, a todo 
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momento, seja na rua, em casa, em bares ou demais locais públicos, comentamos e 

analisamos coisas. Ou seja, estabelecemos relações sociais, fazemos escolhas, planejamos 

o futuro e acabamos por formular “filosofias” espontâneas, que acabam por guiar nossa 

existência. Assim, Moscovici (1978, p. 45) afirma que: “[...] Os acontecimentos, as 

ciências e as ideologias apenas lhe fornecem o alimento para o pensamento”. 

 A atenção dada ao conceito de representações sociais (RS) evidencia que ele não 

desliza no terreno de meras opiniões, crenças ou mitos, mas em conhecimento cristalizado 

por um indivíduo ou grupo e que vai solidificando a ideia sobre a realidade em que vive. 

Embora não se aporte de forma estagnada, as RS são tentativas de trazer para perto o 

objeto “enriquecendo a tessitura do que é, para cada um de nós, a realidade” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 51). 

Por assim se estabelecer, as RS, conforme Moscovici (1978), são ilusórias, 

contraditórias e verdadeiras. São pontos de partida para analisar questões sociais e trazem 

à luz o que alguns indivíduos ou grupos pensam/interpretam a realidade que vivenciam. 

Significa dizer que esses pensamentos ou interpretações descortinam as ideias, gestos e 

comportamentos que os sujeitos compartilham e que os tornam um grupo. 

A argumentação tecida, até aqui, motiva e aguça a busca pela identificação das 

representações sociais dos professores da rede pública da Baixada Santista, que lecionam 

as disciplinas de Português e Matemática em relação à docência. Objetiva descobrir como 

esses sujeitos “podem construir um mundo estável, previsível, em meio à diversidade que 

vivem” (MOSCOVICI, 1978, p. 79). 

Com efeito, é uma tentativa de, junto com Moscovici (1978, p. 44), desvelar a 

apreensão do mundo da docência, “em seus alicerces e em consequências” na vida de 

cada sujeito e no grupo. Nessa direção, as RS têm o objetivo de “[...] abstrair sentido do 

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

significativa” (MOSCOVICI, 2003, p. 46). 

Assim, nosso pensamento para este estudo, segue o dito, em que as representações 

estão baseadas: “não existe fumaça sem fogo” (MOSCOVICI, 2003, p. 191). Significando 

que, o que vem sendo posto sobre a docência, não é casual, mas algo que tem causa e 

efeito; e, por isso, instiga a investigação. 

A amplitude desse conhecimento é regulada por fatores sociais e evidenciam dois 

processos fundamentais e constituintes das representações sociais, segundo Moscovici 

(1978): a ancoragem e a objetivação. O primeiro ancora ideias estranhas, reduzindo-as a 

“categorias e imagens comuns”, transformando-as em algo familiar; e o segundo 
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“transforma algo abstrato em algo quase concreto”. Ou seja, projeta-se o que está na 

mente em algo que exista no mundo físico e dentro de uma esfera particular, de 

modo que se possa compará-lo e interpretá-lo (MOSCOVICI, 2003, p. 61).  

Discorrendo um pouco mais sobre a TRS, é importante abordar os conceitos de 

ancoragem e objetivação, sobretudo, para tentar fundamentar o entendimento das RS e. 

ter em mente que esses conceitos, segundo Moscovici (1978), são processos cognitivos 

regulados por fatores sociais. O que implica entender, também, que a representação é um 

elemento da dinâmica social. 

 

2.1.1 Ancoragem e objetivação 

 

As coisas que o olho da mente percebe parecem estar diante dos 

nossos olhos físicos e um ente imaginário começa a assumir a 

realidade de algo visto algo tangível. (MOSCOVICI, 2003, p. 61) 

 
 

 A epígrafe anterior convida o leitor deste texto a refletir sobre aquilo que todos 

nós carregamos como paradigma de um objeto, mas que, ao ser confrontado com algo 

estranho, perturbador, intriga-nos e aciona categorias que carregamos como certas sobre 

ele. E, no momento que comparamos esse algo perturbador ao nosso paradigma, 

acabamos por “re-ajustá-lo” ao que temos como posto, apropriando-se do objeto.  

Assim, para Moscovici (2003), os processos de ancoragem e objetivação têm por 

finalidade estabelecer relações entre um objeto estranho e um indivíduo ou grupo, de 

modo que estes últimos possam dar sentido e significado e aproximar o primeiro do 

mundo interior que vivenciam. Há, nessa relação, categorizações, classificações para 

trazer o objeto para perto e torná-lo parte do comportamento de cada ume do grupo. 

Significa dizer que classificar algo é confiná-lo a um conjunto de comportamento e regras 

que estipulam o que é, ou não é permitido, em relação a todos os indivíduos pertencentes 

a uma classe (MOSCOVICI, 2003, p. 63). 

A ancoragem, para o autor (2003, p. 61), significa “[...] 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”. É, então, classificar e nominar alguma coisa, já que nesse universo as coisas, 

que não possuem denominação ou classificação, são estranhas, não existem e são até 

ameaçadoras para um determinado grupo. Esse conceito coloca o objeto estranho num 
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conjunto de crenças e de valores “pertencentes” a um determinado grupo, fazendo uma 

ligação do novo com o antigo. Significa, então, classificar o objeto num sistema de 

categorias que fazem parte da nossa realidade, tornando o não familiar em familiar, 

possibilitando, com isso, a constituição de relações sociais. 

Nesse sentido, Moscovici (2003, p. 61) afirma que: 

 

[...] no momento em que determinado objeto ou ideia é comparado ao 

paradigma de uma categoria, adquire características dessa categoria e é 

re-ajustado para que se enquadre nela. Se a classificação, assim obtida, 

é geralmente aceita, então qualquer opinião que se relacione com a 

categoria irá se relacionar também com o objeto ou com a ideia.  

  

 

Denise Jodelet (2001, p. 38-39) também discorre sobre a ancoragem, dizendo que 

ela “[...] enraíza a representação e seu objeto numa rede de significações que permite 

situá-los em relação aos valores sociais e dar-lhes coerência” (p. 38). A autora nos alerta 

também que, “[...] nesse nível, a ancoragem desempenha um papel decisivo, 

essencialmente no que se refere à realização de sua inscrição num sistema de acolhimento 

nocional, um já pensado” (p. 38). Revela, ainda, que, por um trabalho da memória, “[...] 

o pensamento constituinte apoia-se sobre o pensamento constituído para enquadrar a 

novidade a esquemas antigos, ao já conhecido” (p. 39). 

 Sobre a objetivação, Moscovici (2003, p. 71) aponta que é, primeiramente, 

percebida como um universo puramente intelectual e remoto, aparecendo aos olhos do 

sujeito de forma física e acessível. Entende, então, que objetivar “[...] é descobrir a 

qualidade icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma 

imagem” (MOSCOVICI, 2003, p. 71-72). Assim, a “[...] objetivação une a ideia de não 

familiaridade com a realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade” (p. 71). 

 É a fase em que os objetos se tornam parte do contexto, “[...] passam a existir 

como objetos, são o que significam” (MOSCOVICI, 2003, p. 74). É o momento que o 

abstrato se transforma em concreto, trazendo, de forma transformada, aquilo que estava 

no universo exterior dos sujeitos e passe a fazer parte do universo interior. 

 Trata-se de um processo intimamente ligado ao pensamento social, quando a 

informação chega ao grupo, tornando-a acessível e promovendo a apreensão e a 

familiarização do objeto por parte dos sujeitos. É o momento, que Moscovici (1978) 

chamou de núcleo figurativo, em que as imagens, que representam o objeto e que foram 

selecionadas, mesclam-se, integram-se num complexo de imagens que produzem um 

complexo de ideias. Ou seja, esse conceito reproduz um conceito em uma imagem. Um 
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exemplo que Moscovici (2003, p. 72) traz é a comparação de Deus com um pai, tornando 

o que era invisível em visível, como uma pessoa a quem podemos responder como a 

qualquer outra. 

Isso significa que surgem em nossas mentes, como afirma Moscovici (2003, p. 

73): “[...] fórmulas e clichês que o sintetizam e imagens que eram antes distintas, 

aglomeram-se ao seu redor. Não somente se fala dele, mas ele passa a ser usado, em várias 

situações sociais, como um meio de compreender outros e a si mesmo, de escolher e 

decidir”. 

Assim, nesse caminho de tentar explicitar a relação que o professor tem para com 

a profissão que exerce, a TRS se inscreve como aporte teórico capaz de desvelar as 

representações sobre a docência dos professores de Língua Portuguesa e Matemática dos 

anos finais do Ensino Fundamental da rede pública da Região Metropolitana da Baixada 

Santista (RMBS). E, nessa tentativa, emerge a abordagem estrutural, conhecida como 

Teoria do Núcleo Central, que foi defendida por J. C. Abric (1976), para buscar 

compreender como se estrutura e se organiza as representações dos sujeitos da pesquisa 

em relação à docência. 

 

     2.2 A Teoria do Núcleo Central 

 

A Teoria do Núcleo Central - TNC surgiu, em 1976, com Jean-Claude Abric, ao 

defender sua tese de doutoramento na Université de Provence, na França. O pesquisador 

propôs essa teoria com o intuito de explicar a constituição e o funcionamento das 

representações sociais. Nesse percurso, ao propor essa teoria, Abric (apud SÁ, 1998, p. 

62) entende que: 

 

[...] a organização de uma representação apresenta uma característica 

particular: não apenas os elementos da representação são 

hierarquizados, mas além disso toda representação é organizada em 

torno de um núcleo central, constituído de um ou de alguns elementos 

que dão à representação o seu significado. 

 

Entende, também, que a representação social é uma organização de significados 

(ABRIC, 1998, 2001), que funciona como um sistema de interpretação da realidade, que 

rege as relações dos indivíduos com o seu meio físico e social, determinando 

comportamentos e práticas dos mesmos. Afirma, ainda, que as representações têm uma 
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estrutura constituída de dois subsistemas: um sistema central (NC) e um sistema 

periférico. 

O sistema central está diretamente “ligado à memória coletiva, à história do grupo, 

ao seu sistema de normas e valores, à natureza de seu desenvolvimento na situação social” 

(ABRIC, 1994, apud SÁ, 1996, p. 10). Ou seja: 

 

- As representações sociais são conjuntos sócio-cognitivos organizados 

e estruturados; 

- Esta estrutura específica é constituída de dois subsistemas: um sistema 

central e um sistema periférico; 

- O conhecimento do simples conteúdo de uma representação não é 

suficiente para defini-la. É preciso identificar os elementos centrais; 

– O núcleo central – que dá à representação sua significação, que 

determina os laços que unem entre si os elementos do conteúdo e que 

regem enfim sua evolução e sua transformação. (ABRIC, 1996, p. 10) 

 

 Abric (1976) considera, assim, que o NC é uma tentativa de mostrar que é preciso 

analisar como o conteúdo da representação está organizado, e que podemos encontrar 

diferenças e semelhanças entre as representações. Segundo este Abric (1976), o NC 

desempenha as seguintes funções: a) função geradora, que é a função responsável pela 

criação ou transformação de uma representação; b) função organizadora, que determina 

a natureza das ligações entre os elementos de uma representação; e c) função 

estabilizadora, que contém os elementos que mais resistem à mudança.  

O Núcleo Central, conforme Abric, é chamado assim, porque “[...] em todo 

pensamento social, uma certa quantidade de crenças, coletivamente produzidas e 

historicamente determinadas, não podem ser questionadas, posto que elas são o 

fundamento dos modos de vida e garantem a identidade e a permanência de um grupo 

social” (p. 39). Entende o autor, que o NC é o local, em que estão organizados os 

elementos da representação; é nele, que está contido o sentido da representação. 

 Dessa forma, aponta que o NC dá solidez ao pensamento social, porque “[...] é 

estável, coerente, consensual e historicamente definido” (1998, p. 39). 

 Para além do NC, existem, os elementos periféricos. Sá (1996, p. 3), a respeito do 

sistema periférico, aponta que ele é “constituído pelos demais elementos da 

representação”, e apresenta as seguintes características: 

 

1. permite a integração das experiências e histórias individuais;  

2. suporta a heterogeneidade do grupo e as contradições; 
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3. é evolutivo c sensível ao contexto imediato. Sintetizando, suas 

funções consistem, em termos atuais e cotidianos, na adaptação à 

realidade concreta e na diferenciação do conteúdo da representação e, 

em termos históricos, na proteção do sistema central.  
 

Ou seja, é o sistema periférico, que provê a "[...] interface entre a realidade 

concreta e o sistema central" (ABRIC, 1994, apud SÁ, 1996, p. 3). O sistema periférico, 

por gravitar em torno do Núcleo Central, é mais acessível ao que acontece, servindo de 

mediador entre a nova realidade e o indivíduo, e sendo mais passível de mudança. 

Significa dizer que é ele que permite a integração de novas informações e as possíveis 

transformações no núcleo central e, por conseguinte, nas representações sociais. 

Dessa forma, Abric (1998, p. 39) considera que os elementos periféricos, por conta 

da sua flexibilidade e permeabilidade, “[...] permitem integrar às representações variações 

individuais ligadas à história própria do sujeito, às suas experiências pessoais e ao seu 

vivido” (p. 39). Assim, para o autor, os elementos periféricos garantem a base da 

representação, auxiliando na configuração da significação que o sujeito dá ao objeto. 

          Abric (1998), encaminhando o raciocínio sobre sua Teoria, aponta que o sistema 

periférico cumpre algumas funções:  

a) a função de concretização, configurando-se naquela que estabelece a “[...] interface 

entre o núcleo central e a situação concreta na qual a representação é laborada ou colocada 

em funcionamento” (1998, p. 32). É, nesse sentido, o momento concreto da formulação 

da representação, permitindo a formulação da representação de forma compreensível e 

transmissível;  

b) a função de regulação, por ser mais leve que os elementos do núcleo central, nessa 

função, os elementos periféricos permitem a integração de informações novas e a 

transformação do meio ambiente podem ser integradas na periferia das representações. 

Nessa função, há o conflito e a atribuição de importância às informações recebidas, 

reinterpretando-as; pois, “face à estabilidade do núcleo central, os elementos periféricos 

constituem o aspecto móvel e evolutivo da representação” (p. 32); 

c) A função de defesa, que resiste à mudança, mas também pondera em relação à 

incorporação de novos elementos. Tem a função de defender o Núcleo Central (NC) 

contra alterações; mas, ao mesmo tempo, opera em termos de “[...] mudança de 

ponderação, interpretações novas, deformações funcionais defensivas, integração 

condicional de elementos contraditórios” (ABRIC, 1998, p. 31). 
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Em síntese, Abric (1998, p. 33) assume que: “[...] a representação social e os seus 

dois componentes, o núcleo central e os elementos periféricos, funcionam como uma 

entidade, onde cada parte tem um papel específico e complementar da outra parte”. 

 Nessa perspectiva, Abric (1998) afirma que as representações têm um campo 

amplo de abrangência e ação nos grupos sociais, de modo a cumprir as funções de saber, 

identitária, orientadora e justificadora.  Ou seja, para ele, as funções das representações 

se estruturam da seguinte maneira:  

a) na função de saber - a representação social atribui sentido aos objetos e acontecimentos 

sociais, dando suporte básico aos atos comunicativos por meio de uma interpretação, de 

uma linguagem compartilhada;  

b) na função identitária – a representação define a própria identidade do grupo por meio 

da supervalorização de suas características e produções, protegendo-a de elementos 

estranhos (externos);  

c) na função de orientação - a representação atua na medida em que modela os elementos 

do contexto, os comportamentos, promovendo as diferenciações sociais e contribuindo 

para a especificidade dos grupos;  

d) na função justificadora – a representação envolve aspectos ideológicos, permitindo aos 

atores explicar e justificar suas condutas. 

          Podemos dizer, também, que as representações sociais, sendo um fenômeno social, 

apresentam, em sua organização interna, características contraditórias. Ou seja, são, ao 

mesmo tempo, estáveis e móveis, rígidas, flexíveis e consensuais; porém, marcadas por 

acentuadas diferenças interindividuais, como sintetizado por Sá (1996), em seu livro 

“Núcleo Central das Representações Sociais”, quando discorre sobre as ideias de Abric 

(1976).  

           Para a compreensão do Núcleo Central das representações sociais dos sujeitos 

dessa pesquisa, a partir da TNC, foi utilizada a técnica de Associação Livre de Palavras, 

inserida no questionário, a qual foi analisada por meio do software EVOC- Ensemble de 

Programmes Permettantl’ Analysedes Evocations. Essa questão será melhor explanada 

no Capítulo que discorre sobre o caminho metodológico. 

          Ainda, face ao exposto, entendemos que as reflexões, advindas dessa investigação, 

poderão contribuir para orientar os gestores públicos na elaboração e implementação de 

políticas públicas educacionais. Além de contribuir, para que o próprio professor 

compreenda a sua relação com o exercício do magistério e possa, com isso, repensar o 

significado que atribui à docência. 
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2.3 Refletindo sobre o conceito de identidade docente 

 

Sou um homem invisível [...]. Sou um homem com substância, de carne 

e osso, fibras e líquidos, e talvez até se possa dizer que possuo uma 

mente. Sou invisível – compreende? – simplesmente porque as pessoas 

se recusam a me ver. (ELLISON, 1965, p. 7, apud MOSCOVICI, 2003, 

p. 31) 

 

 

O entendimento de que não somos invisíveis é o caminho para compreender quem 

somos. Assim, a intenção, nesse tópico, é promover uma reflexão, que possa servir de 

caminho para analisar e compreender as representações sociais dos sujeitos da pesquisa 

desenvolvida sobre a docência.   

A discussão traz, para o cenário, o conceito de identidade, e de como ele pode ser 

constitutivo de comportamentos, valores e atitudes, que, de alguma forma, organizam as 

representações da docência para os professores de Língua Portuguesa e Matemática da 

rede pública da RMBS. 

Dessa forma, a relação entre a TRS e o conceito de identidade pode fornecer 

possíveis caminhos para analisar e compreender como as representações materializam-se 

a partir de uma possível construção identitária, promovendo significações sociais.    

 Reiterando, é, nesta perspectiva, que, conforme anuncia Moscovici (2013, p. 

191): 

[...] representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo 

isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida 

própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão 

oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas 

morrem. 

 

Tomando como base que a representação social está intrinsecamente ligada ao 

constitutivo identitário de um indivíduo e está na relação deste com o mundo, podemos 

pensar que os sujeitos “produzem e comunicam incessantemente suas próprias 

representações e soluções específicas para as questões que se colocam a si mesmos” (SÁ, 

1993, p. 28). 

 Vivemos uma modernidade líquida (BAUMAN, 2005) e, por ser assim, a 

construção identitária de um grupo pode ser breve, frágil. A este respeito, Baumann 

(2005, p. 17) aponta que: 

 

Tornamo-nos conscientes de que o pertencimento e a identidade não 

têm a solidez de uma rocha, não são garantidos por toda a vida, são 
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bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio 

indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 

determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto 

para o “pertencimento” quanto para a “identidade”. 
 

 Pensando, neste mundo, mas trazendo a discussão para o campo educacional, 

tentaremos estabelecer uma relação entre as discussões sobre identidade docente e 

representações sociais. 

Iniciaremos as reflexões pelo conceito de identidade docente, delimitando que a 

questão identitária contribui para a construção representacional da docência. 

No livro “Identidade e diferença”, Woodward (2014, p. 160), citando Hall, aponta 

que a questão de quem e o que nós somos está, intrinsecamente, ligada a uma posição 

histórica e cultural específica.  Por este lado, então, entende que “as identidades são 

produzidas em momentos particulares” (p. 39). Assim, “o pão que é comido em casa é 

visto simplesmente como um elemento da vida cotidiana, mas, quando especialmente 

preparado e partido na mesa da comunhão, tornar-se sagrado, podendo simbolizar o corpo 

de Cristo” (p. 41).   

Pode-se concluir, então, que a identidade carrega o “vivido” e as crenças de um 

indivíduo. Assim, “as identidades são diversas e cambiantes, tanto nos contextos sociais 

nos quais elas são vividas quanto nos sistemas simbólicos por meio dos quais damos 

sentidos a nossas posições” (WOODWAND, 2014, p. 33). 

Dessa forma, imergindo nesse universo reflexivo sobre identidade, pensamos que 

a construção identitária se configura no quebrar da “invisibilidade”, que, por vezes, recai 

sobre o docente, estabelecendo sua relação com o mundo externo e interno à docência. É 

que, em nossa compreensão, produzimos as representações sobre este objeto. Assim, uma 

representação envolve a imagem que estes sujeitos têm/fazem da docência, pois 

entendemos, junto com Moscovici (2003, p. 62), que “as representações são, ao mesmo 

tempo, construídas e adquiridas”. 

Nessa medida, Hall (2000, p. 109) entende que “as identidades são construídas 

dentro e fora do discurso”; e, por isso, “precisamos compreendê-las como produzidas em 

locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas” (HALL, 2000, p. 109). 

Assim, podemos inferir que, aos necessários elementos constitutivos identitários, 

estabelece-se uma ligação com as funções simbólicas, que permeiam o imaginário do 

homem, intercambiando a comunicação que circula entre as pessoas. 
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É fato que conceituar identidade é complexo, envolve as subjetividades humanas, 

além de perpassar questões da vivência de cada sujeito. Estrutura-se, portanto, no nosso 

entendimento, nas relações com o outro. E, assim, “o indivíduo não pode ser visto de 

maneira isolada, fragmentada do contexto, e sim em relação e como relação” (PLACCO; 

SOUZA, 2010, p. 192). 

Nessa medida, construindo um olhar sobre o conceito de identidade e na relação 

dele com o sujeito dessa pesquisa, aflora a questão de entender o que eles assumem ou 

assumiram em relação à docência e que pode ser constitutivo de representações.  Diante 

desse olhar, surgem Placco e Souza (2010, p. 85), que indicam que a “identidade é 

movimento, porém, uma vez que a identidade pressuposta é reposta pelos ritos sociais, 

passa a ser vista como algo dado, e não como se dando”. Ainda, Placco, Souza e Almeida 

(2012, p. 14) consideram que: 

É importante apontar que as formas identitárias assumidas pelo 

profissional não são permanentes ou estanques, mas se transformam, em 

um movimento dialético constante, em um jogo de forças em que as 

características da pessoa, sua história, suas habilidades e competências 

profissionais, seus desejos e motivos entram em confronto permanente 

com o que se espera que ela seja e faça, pense e atue, sinta e proponha. 

 

Nessa linha reflexiva, Dubar (2005, p. 149) compreende que toda identidade 

individual está intrinsecamente ligada às questões da identidade social. Entende ele que: 

 

[...] a pessoa se define (é definida) primeiro pelo seu papel profissional, 

o seu estatuto social: ela é identificada pelo tipo de atividade que 

cumpre, através de “uma função estruturada, rotineira, estandartizada” 

que se encaixa a uma pessoa. A identidade pessoal resume-se a um 

“espelho de identidade social”, organizada a partir duma identificação 

principal. (DUBAR, 2005, p. 149) 

 

Uma questão relevante é que Hall (2000, p. 109), baseando-se em Derrida (1981), 

Laclau (1990) e Butter (1993), afirma que as identidades: 

 

[...] são construídas por meio da diferença e não fora dela. Isso implica 

o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por meio 

da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, com 

precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado de seu 

exterior constitutivo, que o significado “positivo” de qualquer termo e 

assim, sua “identidade” pode ser construída. 
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Nesta perspectiva, Dubar (2006, p.8), no livro “A crise das identidades: a 

interpretação de uma mutação”, defende que “a identidade não é aquilo que permanece 

necessariamente ‘idêntico’, mas o resultado duma ‘identificação’ contingente” (grifos do 

autor). Continuando sua reflexão, o autor destaca que a identidade é: 

 

[...] o resultado duma dupla operação linguística: diferenciação e 

generalização. A primeira visa definir a diferença, aquilo que faz a 

singularidade de alguém ou de alguma coisa em relação a uma outra 

coisa ou a outro alguém: a identidade é a diferença. A segunda é aquela 

que procura definir o ponto comum a uma classe de elementos todos 

diferentes dum outro mesmo: a identidade é pertença comum. (DUBAR 

2006, p. 8-9) 

 

Nessa discussão, “compreender os elementos constituintes da identidade dá ao 

conceito um caráter paradoxal: o que existe de único e o que existe de partilhado 

convivem, simultaneamente, em um mesmo sujeito, igualando-o e diferenciando-o”. 

(PLACCO; SOUZA, 2010, p. 192). O que significa dizer que: 

 

[...] a identidade é definida, então, como processo de construção, 

imbricado com o contexto, com a história individual e social da pessoa, 

em que se articulam atos de atribuição (do outro para si) e de pertença 

(de si para o outro), em um movimento tensionado, continuo e 

permanente. (PLACCO; SOUZA, 2010, p. 86). 

 

Dessa forma, enxergar os professores, sujeitos de pesquisa deste estudo, em meio 

às questões sobre a identidade, é base para analisar e compreender as representações 

sociais, que podem emergir ou se constituir dela. Isso, porque entendemos que, 

concernente às representações sociais e à identidade, é possível pensar que elas são 

processos em construção, que aproximam e inserem o sujeito à realidade que vivencia. 

Assim, a compreensão e a conceituação da identidade docente não é o objetivo 

deste estudo, mas, sem dúvida, ao se buscar as representações sociais, fica implícita à 

questão da identidade.  

Segundo Garcia, Hypólito e Vieira (2005, p. 54-55), a identidade profissional dos 

professores, pode ser compreendida como:  

[...] uma construção social marcada por múltiplos fatores que interagem 

entre si, resultando numa série de representações que os docentes fazem 

de si mesmos e de suas funções, estabelecendo, consciente ou 

inconscientemente, negociações das quais certamente fazem parte de 

suas histórias de vida, suas condições concretas de trabalho, o 

imaginário recorrente acerca dessa profissão [...]. 
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 As representações sociais fazem parte da imagem identitária que os sujeitos 

carregam, e, por esta razão, refletir sobre o significado de identidade docente torna-se, 

como já mencionado, um aspecto fundamental para compreender o que pensam a respeito 

da docência. 

Continuando a reflexão, Dubar (2005), ao expor sua teoria sociológica da 

identidade, não aceita distinguir identidade individual da coletiva. Afirma que: 

 

[...] a identidade não é mais do que o resultado simultaneamente estável 

e provisório, individual e colectivo, subjectivo e objectivo, biográfico e 

estrutural, dos diversos processos de socialização que, em conjunto, 

constróem os indivíduos e definem as instituições. (DUBAR, 2005, p. 

105) 
 

Entende este autor que a identidade social é a articulação entre duas dimensões 

intrínsecas: uma interna ao indivíduo, a identidade para si próprio, biográfica; e uma 

dimensão externa, relacional, que passa pela alteridade, a identidade para o outro.  

Parece-nos, então, que os sujeitos da pesquisa, ao se constituírem um grupo, 

podem trazer para si dualidades, desafios e sentimentos de pertença, de tal sorte que 

marcas identitárias sejam incorporadas em meio aos contextos políticos, econômicos e 

sociais, que vivenciam, mesmo sem ter a consciência disso. Assim, parece-nos, também, 

que há um fio condutor, que conduz e transforma o conhecimento indireto em direto, 

permitindo que os sujeitos se apropriem do mundo exterior (MOSCOVICI, 1978, p. 44). 

Nóvoa (1992, p. 16), ao discutir a questão da identidade afirma que: 

 

[...] a identidade não é um dado adquirido não é uma propriedade, não 

é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um 

espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão. Por 

isso, é mais adequado falar em processo identitário, realçando a mescla 

dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz 

professor.  

   

 Nesta perspectiva, a identidade está no âmbito das dimensões pessoais e 

profissionais. Ou seja, formam-se as identidades em meio a conflitos, lutas, tensões, 

reflexões, que envolvem o mundo interior e exterior.  O sujeito pensa que é aquilo que 

acredita ser. Há, então, neste pensamento, a apropriação de uma crença que o sujeito 

acredita ser sua, mas que, na verdade, em nosso entendimento, é o estabelecimento de 

uma identificação, de pertença. 



92 
 

 
 

Dessa forma, compreendendo essa inter-relação de mundos e tomando como ideia 

central que a docência é uma vivência e que esse exercício de vivê-la recebe interferências 

e referências de outros sujeitos, tornando-se esteio do processo de constituição identitária, 

reafirmamos, assim, que a interlocução entre identidade e representações sociais é capaz 

de produzir os grupos sociais. 

 A identidade, segundo Gatti (1996, p. 85), “[...] permeia o modo de estar no 

mundo e no trabalho dos homens em geral [...]”. É, portanto, consequência das interações 

sociais. No caso dos professores, como seres sociais que são, produzem informações, 

conhecimento e interpretam o mundo pelo viés que acreditam. Sendo assim, criam 

sentimentos de pertença e constroem um mundo compartilhado em relação a um objeto. 

Entendemos que os sujeitos dessa pesquisa agem, assim, em relação à docência. 

 Vemos, dessa forma, que, cada vez mais, as narrativas dos sujeitos da pesquisa 

podem se firmar e afirmar na profissão, como diria Nóvoa (2017), e introduzir indicativos 

de constituição de um grupo social. E isso significa, com base em Moscovici (1978, p. 

49): “[...] incutir um sentido ao comportamento, ao integrá-lo numa rede de relações em 

que está vinculado ao seu objeto, fornecendo ao mesmo tempo as noções, as teorias e os 

fundos de observação que tornam essas relações estáveis e eficazes”. 

Pimenta (2005, p. 18), ao discorrer sobre identidade profissional, aponta que esta: 

 

[...] constrói-se, também, pelo significado que cada professor, enquanto 

ator e autor conferem à atividade docente em seu cotidiano, em seu 

modo de situar-se no mundo, em sua história de vida, em suas 

representações, em seus saberes, em suas angústias e anseios, no sentido 

que tem em sua vida o ser professor. 

  

 Desse modo, podemos pensar que a identidade do professor é um produto que se 

configura na somatória de elementos internos e externos do cotidiano do docente. Sendo, 

assim, é resultado do sentido e do significado que ele dá aos fatores que compõem a 

docência.  

  Também, é relevante, ao adentrarmos nessa seara de discutir o conceito de 

identidade, especificamente, a docente, e refletir sobre profissionalidade (ROLDÃO, 

2005; ABDALLA, 2017a), profissionalização (LIBÂNEO, 2002) e profissionalismo 

(LIBÂNEO, 2002; IMBERNÓN, 2002). 

 Roldão (2005), ao analisar o conceito profissionalidade, no texto 

“Profissionalidade docente em análise: especificidades do ensino superior e não 

superior”, entende “profissionalidade como aquele conjunto de atributos, socialmente 
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construídos, que permitem distinguir uma profissão de outros muitos tipos de actividades, 

igualmente relevantes e valiosas.”. A autora traz alguns descritores de profissionalidade, 

com base nos estudos de Antônio Nóvoa, Gimeno Sacristán e Claude Dubar, como 

suporte basilar, em nosso entender, para compreensão desse conceito, quais sejam: 

 

- o reconhecimento social da especificidade da função associada à 

actividade (por oposição à indiferenciação); 

- o saber específico indispensável ao desenvolvimento da actividade e 

sua natureza;  

- o poder de decisão sobre a acção desenvolvida e consequente 

responsabilização social e pública pela mesma – dito doutro modo, o 

controlo e sobre a actividade e a autonomia do seu exercício;  

- e a pertença a um corpo colectivo que partilha, regula e defende, intra-

muros desse colectivo, quer o exercício da função e o acesso a ela, quer 

a definição do saber necessário, quer naturalmente o seu  poder sobre a 

mesma que lhe advém essencialmente do reconhecimento de um saber 

que o legitima. (ROLDÃO, 2005, p. 108) 

 

Assim, podemos compreender, que a profissionalidade docente configura-se em 

meio a aspectos ligados à construção social do próprio sujeito, envolto no papel que os 

professores se assumem como “agentes de qualidade da educação na sociedade do 

conhecimento em que vivemos e viverão os nossos filhos e netos”, tornando-se 

“especialistas na organização da apreensão e construção do saber por outros” (ROLDÃO, 

2005, p. 123-124). 

 Ainda, nesse movimento reflexivo, Abdalla (2017a, p. 183) retoma o conceito de 

profissionalidade, em Sacristán (1999), entendendo, sobretudo, que a “profissionalidade 

é a própria especificidade de ser professor”. E, neste sentido, fundamentada em Blin 

(1997), retoma três dimensões da especificidade de ser professor: a funcional, a 

contextual e a identitária. A dimensão funcional tem a ver com o papel que o (a) 

professor(a) desempenha no contexto da educação, da escola e de uma sociedade. A 

dimensão contextual se traduz em relação ao grau de implicação e/ou pertença social ao 

contexto de ação e de formação profissional. E a dimensão identitária estaria indicando 

o que, de fato, significa ser um profissional docente. Para Abdalla (2017a), essas 

dimensões podem orientar “representações profissionais”, conforme indica Blin (1997). 

Neste sentido, Abdalla (2017a) resvala no entendimento de que é preciso olhar a docência 

como a ação do professor, em que estão postas as relações afetivas, profissionais, sociais 

e culturais, que envolvem o fazer e os modos de ser professor (ABDALLA, 2006, p. 67). 

E diante desse pressuposto, considera, também, a escola como “[...] o espaço em que os 
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professores constroem o sentido de sua profissão, o grau de pertinência da maneira de ser 

e estar na profissão, para reinventar instrumentos significativos de construção da 

realidade” (grifos da autora). 

 Libâneo (2002, p. 190) afirma que “a análise da profissionalização dos educadores 

deve ser efetuada levando em consideração as condições históricas, culturais, políticas e 

sociais em que a profissão é exercida”. Na continuidade, afirma que “a profissionalização 

diz respeito ao processo pelo qual uma atividade se vai estruturando por meio de 

determinado domínio de conhecimentos e competências, constituindo características de 

uma profissão pelas quais é socialmente reconhecida” (p. 190). 

 Em relação ao profissionalismo, esse autor indica que significa: 

 

[...] compromisso com o projeto político democrático, participação na 

construção coletiva do projeto pedagógico, dedicação ao trabalho de 

ensinar a todos, domínio da matéria e dos métodos de ensino, respeito 

à cultura dos alunos, assiduidade, preparação de aulas etc. (LIBÂNEO, 

1998, p. 190) 

 

 

 

 Nesse contexto, Imbernón (2002, p. 26) coloca que em: 

 

[...] termos gerais, o profissionalismo na docência implica uma 

referência à organização do trabalho dentro do sistema educativo e à 

dinâmica externa do mercado de trabalho. Ser profissional, portanto, 

implica dominar uma série de capacidades e habilidades especializadas 

que nos fazem ser competentes; além de nos ligar a um grupo 

profissional organizado e sujeito a controle. 

 

 

Nessa perspectiva, com base em Dubar (2005, p. 136), a identidade é um resultado 

“[...] simultaneamente estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, 

biográfico e estrutural dos diversos processos de socialização que simultaneamente 

constroem os indivíduos e definem as instituições”. E, pelo lado de Moscovici (2003, p. 

53-54), temos que: 

 

[...] as representações que se formam na sociedade, têm repercussão 

direta em seu comportamento, atitudes e modos de agir, pois formam 

estruturas individuais de conhecimentos que informam e orientam os 

membros de um grupo social, em determinado tempo e espaço.  
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Assim, a possibilidade de intercambiar a TRS e o conceito de identidade pode 

estabelecer um percurso teórico-metodológico de trocas, reflexões e partilhas. E, tomando 

as palavras de Nóvoa (1995a, p. 191) podem também: 

 

[...] despertar nos professores a vontade de reflectir sobre os seus 

percursos profissionais, sobre o modo como sentem a articulação entre 

o pessoal e o profissional, sobre a forma como foram evoluindo ao 

longo da sua carreira. (NÓVOA, 1995, p. 191) 

 

 

 A partir dessas considerações, podemos observar que o caminho que a TRS e o 

conceito identitário percorrem adentram, justamente, na construção de sentido e 

significado do objeto que pretendemos estudar – as representações de professores sobre 

a docência. E, nesta perspectiva, a intenção maior é a de apreender as imagens dos 

professores de Português e Matemática dos anos finais do ensino fundamental sobre a 

docência.  

Neste sentido, as discussões sobre identidade, no presente estudo, tiveram apoio 

de pesquisas e/ou estudos realizados no país sobre o tema identidade docente, envolvendo 

pesquisadores como: Gatti (1996); Ferreira (2001); Garcia et al. (2005); Pimenta (2005); 

Abdalla (2006, 2016a); Freitas (2006); Alves et al. (2007); Alves-Mazzotti (2007); 

Silveira (2009); Sampaio (2010); Spengler (2010); Cruz, Aguiar (2011); Placco, Souza 

(2011); Alfonso (2013); Cardoso (2014);  entre outros. Esses estudos e/ou pesquisas 

objetivaram e objetivam compreender quem são os profissionais que atuam nessa área, 

na busca de reconhecer elementos, que possam contribuir para melhorar a formação dos 

mesmos. E caminham, também, no sentido de indicar que a identidade docente também 

se configura em identidade social. Por esta razão, essa identidade social, envolvida na 

dinâmica do mundo, está sujeita a tensões, discussões e transformações. 

No próximo Capítulo a proposta é abrir as cortinas para os “caminhos 

metodológicos” desbravados, trazendo os instrumentos e técnicas que foram utilizados na 

investigação; além de discorrer sobre a natureza da pesquisa, o seu contexto e os sujeitos. 

Ou seja, pretendemos mapear a trilha a fim de compreender as representações dos 

professores da pesquisa sobre a docência. 
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CAPÍTULO III 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS: ENTRADA EM CENA 

 

 

Não basta seguir um método e aplicar técnicas para se 

completar o entendimento do procedimento geral da 

ciência. Esse procedimento precisa ainda referir-se a um 

fundamento epistemológico que sustenta e justifica a 

própria metodologia praticada. (SEVERINO, 2009, p. 

100) 

 

O mundo da pesquisa pulsa e nos impulsiona a buscar respostas a 

questionamentos, que vão sendo construídos em nossas mentes durante a trajetória de 

nossas vidas. Nesse contexto torna-se necessário escolher o caminho, que poderá levar às 

respostas de uma determinada indagação. Há questões a serem descobertas, distinções a 

serem feitas, conceitos a serem discutidos; enfim, há um campo de possibilidades.  

Nesta perspectiva, este Capítulo tem como objetivo desvendar os caminhos 

metodológicos, iniciado por algumas indagações: mas como chegar a essas 

representações? Quais dados serão importantes coletar? Que teoria buscar para validar 

essa investigação? Que técnica de pesquisa utilizar para analisar os dados coletados? 

O caminho, para conseguir as respostas a essas perguntas, será exposto na Figura 

4, a seguir, com o intuito de situar o leitor, permitindo que o mesmo compreenda o 

posicionamento investigativo que o estudo pretende adotar, a fim de dar conta de 

descobrir as representações sobre a docência dos professores de Língua Portuguesa e 

Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental da rede pública da Região 

Metropolitana da Baixada Santista. 
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          Figura 4 - Caminhos Metodológicos da Pesquisa 

 
        Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Nessa perspectiva, o percurso deste Capítulo tem como estrutura: a natureza da 

pesquisa quali-quantitativa; o seu contexto; a caracterização dos sujeitos; os 

procedimentos metodológicos; e as etapas da pesquisa. Também, apresenta os 

procedimentos utilizados para a coleta de dados, apontando os instrumentos utilizados. E, 

por fim, traz a análise de dados, indicando a técnica da análise de conteúdo (BARDIN, 

1977), como suporte para a compreensão do objeto, aliada à TRS (MOSCOVICI, 1976, 

1978, 2001a, 2001b, 2012), à TNC e à abordagem metodológica das narrativas, 

preconizada por Josso (1988, 2004). 

 

 

        3.1 Natureza da Pesquisa 

 

 A presente pesquisa toma corpo como pesquisa exploratória, “possibilitando 

familiarizar-se com as pessoas e suas preocupações” (DESLAURIERS; KÉRIST, 2017, 

p. 130), e é de cunho interpretativo. 

Nesse caminho, optamos pela abordagem metodológica de natureza quali-qualitativa, 

buscando compreender o fenômeno estudado a partir da perspectiva dos sujeitos 

envolvidos no presente estudo. A exploração das informações, neste trabalho, ao assumir 

um caminho de análise quali-quantitativa, é uma tentativa de convergir e complementar 

os dados obtidos, no intuito de uma melhor compreensão. Assim, ao trazer dados 



98 
 

 
 

estatísticos à discussão, buscamos que eles possam contribuir na atribuição de sentido às 

vozes dos professores sobre a docência. 

  Entretanto, de forma preponderante, o estudo assume uma investigação qualitativa, 

caracterizando-o por um viés interpretativo, que perpassa o olhar observador do 

pesquisador, buscando elementos significativos, que possam dar conta de entender o 

objeto em estudo. 

 Refletindo sobre a abordagem qualitativa, André e Gatti (2008, p. 4) afirmam que a 

introdução dos métodos qualitativos em educação, no Brasil, “teve muita influência dos 

estudos desenvolvidos na área de avaliação de programas e currículos, assim como das 

novas perspectivas para a investigação da escola e da sala de aula”.  

     As autoras (2008, p. 3), ao discutirem a abordagem qualitativa, apontam que esta 

“busca a interpretação em lugar da mensuração, a descoberta em lugar da constatação e 

assume que fatos e valores estão intimamente relacionados, tornando-se inaceitável uma 

postura neutra do pesquisador”. Sendo assim, segundo elas, essa abordagem “defende 

uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os componentes de 

uma situação em suas interações e influências recíprocas” (p. 3). 

   Nesta perspectiva, a abordagem qualitativa possibilitará ao pesquisador a 

interpretação do significado que os professores dão à docência. Ou seja, essa abordagem 

pode revelar as interações sociais dos sujeitos da pesquisa, trazendo, assim, o significado 

que dão ao objeto do presente estudo. Outro ponto é que, em se tratando da Teoria das 

Representações Sociais (TRS) (MOSCOVICI, 1978, 2012), o enfoque qualitativo possui 

condições de evidenciar o olhar que os professores possuem e, com isso, desvelar o 

comportamento em relação à profissão que exercem. 

 Dessa forma, importante trazer que, segundo Pires (2014, p. 87), “delimitar e 

caracterizar globalmente o que se denomina ‘pesquisa qualitativa’ parece, em si, uma 

tarefa paradoxal e destinada ao fracasso” (grifos do autor). Entretanto, Pires (2014) 

destaca que essa pesquisa se caracteriza, em geral, da seguinte forma: 

 

a) Por sua flexibilidade de adaptação durante seu desenvolvimento, 

inclusive no que se refere à construção progressiva do próprio objeto de 

investigação; b) por sua capacidade de se ocupar de objetos complexos, 

como as instituições sociais, os grupos estáveis, ou ainda, de objetos 

ocultos, furtivos, difíceis de apreender ou perdidos no passado; c) por 

sua capacidade de englobar dados heterogêneos, ou, como sugeriram 

Denzin e Lincoln (1994, p. 2), de combinar diferentes técnicas de 

coletas de dados; d) por sua capacidade de descrever em profundidade 

vários aspectos importantes da vida social concernentemente à cultura 
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e à experiência vivida, justamente devido à sua capacidade de permitir 

ao pesquisador dar conta (de um modo ou de outro) do ponto de vista 

do interior, ou de baixo; e) finalmente, por sua  abertura para o mundo 

empírico, a qual se expressa, geralmente, por uma valorização da 

exploração indutiva do campo de observação, bem como por sua 

abertura para a descoberta de “fatos inconvenientes” (Weber), ou de 

“casos negativos”. Ela tende a valorizar a criatividade e a solução de 

problemas teóricos propostos pelos fatos inconvenientes. (PIRES, 

2014, p. 90-91) 

 

 

A questão da flexibilização, levantada por Pires (2014), ressalta a possibilidade 

de incluir eventos não previstos e que, de certa forma, contribuem no desenvolvimento 

da pesquisa. Indica que a pesquisa qualitativa promove um olhar apurado para os fatos 

sociais, complexos, levando em contas suas nuances e refletindo sobre aspectos 

importantes que constituem a vida social do indivíduo. Nessa medida, este trabalho, ao 

usar essa abordagem visualiza os sujeitos em meios a crenças, valores e atitudes, que 

possibilitarão compreender as representações sobre a docência dos sujeitos pesquisados. 

 Lüdke e André (1986) explicam que a abordagem qualitativa é válida na medida 

em que responde às questões propostas pelos atuais desafios da pesquisa na área 

educacional.  André (2001, p. 54) enfatiza que: 

 

[...] ganham força os estudos “qualitativos”, que englobam um conjunto 

heterogêneo de métodos, de técnicas e de análises, entre os quais estão 

os estudos antropológicos e etnográficos, as pesquisas participantes, os 

estudos de caso, a pesquisa-ação e as análises de discurso, de narrativas, 

de histórias de vida. 

 

     Com a mesma ênfase, Beliveau (2016, p. 31) afirma que “[...] a pesquisa 

qualitativa abrange uma pluralidade de pontos de vistas epistemológicos e teóricos e 

pressupõe uma grande variedade de técnicas, sem contar a própria multiplicidade dos 

objetos pesquisados”. Ou seja, não se preocupa com a representatividade numérica dos 

participantes. Ela objetiva compreender e explicar o porquê do fenômeno estar sendo 

pesquisado, permitindo, assim, traduzir os sentidos que os sujeitos revelam em relação a 

ele. 

Groulx (2014), ao abordar a questão da contribuição da pesquisa qualitativa à 

pesquisa social, afirma que: 

 

[...] só se tornou possível, ao que parece, devido a transformações que 

atingiram uma e outra. Deve-se dizer que, por muito tempo, elas 

constituíram práticas relegadas aos seus campos respectivos. Cada qual 
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era definida como auxiliar ou marginal, inserindo-se em relações 

geralmente conflitantes com outras consideradas como dominantes e 

mais legitimas; é assim que a pesquisa qualitativa se opunha à pesquisa 

quantitativa e, por sua vez, a pesquisa social à pesquisa fundamental. 

(GROULX, 2014, p. 95) 

 

 

 Indo mais a fundo em sua reflexão, o autor afirma que: 

  
[...] a pesquisa qualitativa reivindicou e conquistou “uma autoridade” 

na esfera da pesquisa fundamental, no trabalho de elaboração teórica ou 

conceitual, particularmente no âmbito da teorização enraizada 

(grounded theory), ou do interacionismo simbólico, de tal forma que 

essas opções teóricas estão, agora, completamente assimiladas à 

pesquisa qualitativa. Da mesma maneira, a pesquisa social se 

reapropriou da metodologia qualitativa e do instrumento estatístico de 

forma que os dois modos, isto é, pesquisa social e metodologia 

quantitativa, tornaram-se sinônimos e intercambiáveis, uma vez que o 

discurso da pesquisa social utiliza a linguagem dos números e da 

medidas, ao se pensar na investigação aplicada ao estudo das 

necessidades e aos indicadores sociais para determinar os problemas 

prioritários ou avaliar os resultados da intervenção ou dos programas. 

(GROULX, 2014, p. 95-96) 

 

A intenção, então, é colocar, neste trabalho, o “[...] pesquisador no meio da cena 

investigada, participando dela e tomando partido na trama da peça” (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 7); É colocar os professores de Língua Portuguesa e Matemática da rede pública 

da RMBS em uma trama, que os levem a pensar a realidade, em que vivem, e como esse 

olhar repercute sobre a compreensão da profissão que exercem. 

Nessa perspectiva, com base em Bogdan e Biklen (1994, p. 16), a decisão de 

mergulhar, preponderantemente, em uma pesquisa qualitativa permite retirar dados, 

pormenores descritivos relativos aos sujeitos, e descrever as situações vividas e o 

pensamento que eles expõem em relação ao objeto. Estes autores (1994, p. 49) afirmam 

que: “[...] a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado 

com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que 

nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”. 

Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51) apontam, também, que a pesquisa qualitativa 

“[...] agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características”, destacando-as tal como segue: 

 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta 

de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; 

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos; 

3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; 
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4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos 

de atenção especial pelo pesquisador; 

5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 47-51) 
 

Dessa forma, ao enveredar por estas características, o estudo levou o pesquisador 

a campo com o intuito de conversar com os professores sobre a docência, visitando as 

escolas e entrevistando os professores; além de observá-los. Os dados coletados trazem, 

de forma descritiva, o que os professores pensam sobre a docência, incluindo o olhar para 

o que rodeia essa profissão.  

Para corroborar, no decorrer da análise, estão incluídas as vozes dos sujeitos, e 

percebemos, então, o compartilhamento de atitudes frente à docência; assim como o olhar 

sobre ela, envolvendo uma visão pessoal e profissional, trazendo o eu-pessoa e o eu-

profissional imbricados. Assim, os dados capturados trazem inferências sobre o 

comportamento dos professores em relação ao magistério. 

Por fim, ao lançar mão da abordagem quantitativa, o estudo traz, para análise dos 

dados, questões estatísticas, que possam potencializar a análise e a compreensão das 

representações sociais sobre a docência desses sujeitos da pesquisa. Trata-se, então, de 

trazer os dados quantitativos para o território da análise, submetendo-os à observação e 

mensuração, com o intuito de que eles possam ajudar na compreensão do objeto 

pesquisado.  

 

       3.2 Contexto da Pesquisa 

 

Construí minha vida profissional na área do magistério, exercendo a docência e 

cargos de suporte pedagógico (Supervisor de Ensino, Diretor de Escola, Vice-diretor de 

escola, Coordenador Pedagógico). Dos 9 (nove) municípios, que fazem parte dessa 

pesquisa, trabalhei em quatro (Bertioga, Cubatão, Guarujá e Santos). Atualmente, 

trabalho, em Cubatão, como supervisora de ensino e, em Santos, sou professora de Língua 

Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos - EJA. Embora não tenha vivenciado a 

realidade das demais cidades da região, conheço pessoas que trabalham nelas; além disso, 

participei de discussões de formação em Universidades da região, das Conferências 

Nacionais de Educação - CONAE (2010, 2014 e 2018) e de encontros metropolitanos de 

formação. 
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Esses momentos que vivenciei profissionalmente, os encontros formais de 

formação nas cidades da Baixada Santista, e até as conversas informais foram 

ingredientes para aguçar minha curiosidade e colocar o foco nos estudos dos professores, 

que trabalham nessas cidades. Sobretudo, procurando entender como eles pensam/ 

entendem a profissão em meio às reformas, que se alastram, e às questões legais, que 

delineiam a docência dos anos finais do Ensino Fundamental. 

No início, pensamos em estudar um município da Baixada Santista, estabelecendo 

uma escola como lócus da pesquisa, definindo que a mesma seria uma unidade que 

atendesse aos anos finais do Ensino Fundamental.  

Depois, a questão da docência tomou força e, aliada ao conceito de identidade e à 

Teoria das Representações Sociais, estabelecemos, de fato, a questão que guia a tese: 

Quais as representações sociais que professores de Língua Portuguesa e Matemática dos 

anos finais do Ensino Fundamental da rede pública da Baixada Santista têm sobre a 

docência? 

Assim, tomou corpo o espaço, onde encontraríamos os sujeitos: a Região 

Metropolitana da Baixada Santista - RMBS. Essa região foi criada pela Lei 

Complementar Estadual de São Paulo nº 815, de 30 de julho de 1996. Possui uma área de 

2373 km3 e uma população de 1.813.003 habitantes, concentrando 4% da população 

estadual, segundo o IBGE. 

Nesse sentido, a seguir, delineamos o porquê da pesquisa abordar o cenário dos 

anos finais do Ensino Fundamental na RMBS, apontando, ainda, o espaço de atuação dos 

sujeitos da pesquisa. No momento posterior, abordaremos os sujeitos da pesquisa - os 

Professores de Língua Portuguesa e de Matemática dos anos finais do Ensino 

Fundamental -, para, em seguida, colocar o acento nos caminhos metodológicos, 

acenando para os procedimentos de coleta de dados (o questionário, a entrevista e a 

narrativa sobre a docência). A partir disso, explicitaremos a respeito dos procedimentos 

de análise dos dados coletados: o uso da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2007) 

levantando alguns elementos teórico-metodológicos da TRS (MOSCOVICI, 1978, 2003, 

2012) e TNC (ABRIC, 1976, 1998, 2001a); além de esclarecer alguns elementos da 

abordagem metodológica das narrativas (JOSSO, 2004, 2007).  

 



103 
 

 
 

 

 

3.2.1. Anos Finais do Ensino Fundamental  na  Região  RMBS 
 

Na RMBS, a etapa do Ensino Fundamental, denominada de anos finais, como já 

havíamos assinalado anteriormente, é ofertada em regime compartilhado: Município e 

Estado. Apenas no Município de Bertioga não há essa colaboração. A etapa educacional 

mencionada está sob a responsabilidade do Estado. A região conta com duas Diretorias 

de Ensino: uma, em Santos, que abrange as cidades de Bertioga, Cubatão, Guarujá e 

Santos; e outra, em São Vicente, que abrange as cidades de Itanhaém, Mongaguá, Praia 

Grande, Peruíbe e São Vicente. Estas diretorias têm, sob sua responsabilidade, o Sistema 

Estadual de Ensino. 

O Mapa 3, a seguir, demonstra a extensão territorial da região: 

            

               Mapa 3 -Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS 

 

         Fonte: Mapa retirado do site do Sindicato dos trabalhadores em comércio hoteleiro e 

similares da Baixada Santista e Litoral Sul 

 

 

Banhada pelo oceano Atlântico, a região destaca-se pela desigualdade territorial e 

econômica de seus municípios. O mapa ilustra, geograficamente, os limites das cidades 

que compõem a RMBS. Observamos que Cubatão é o único município que não é 
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litorâneo. Seu forte é um grande parque industrial e, por conta disso, enfrentou problemas 

de poluição. Em 1992, devido às várias ações ambientais no sentido de minimizar os 

efeitos da poluição, recebeu da ONU o título de “Cidade-símbolo da Recuperação 

Ambiental”. A região, também, é conhecida pelo porto localizado na cidade de Santos e 

considerado o maior da América do Sul. 

Segundo o IBGE, e observando a Tabela 2, a seguir, a região tem 1.848.654 de 

habitantes e foi responsável por, aproximadamente, 3,15% do Produto Interno Bruto 

(PIB) paulista, em 2016, e concentra 4,05% da população estadual. 

 Esses indicadores revelam a importância da região para o Estado de São Paulo, 

trazendo para o estudo elementos de reflexão, que podem estar no imaginário dos 

professores, que transitam de uma cidade para a outra, desenvolvendo suas atividades de 

docência.  

 

                         Tabela 2: Região Metropolitana da Baixada Santista -RMBS 

 
                 ¹Fonte: IBGE; ²Fonte: Emplasa; ³Fonte: DER - Departamento de Estradas de 

     Rodagem; Elaboração: Emplasa, GIP/CDI, 2019. 
  

Em relação ao processo avaliativo de larga escala, a Baixada Santista, por meio 

de cada município, olha os índices do IDEB, e instrumentaliza-se, conforme as 
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determinações de cada sistema.   Nesse caso, os resultados são alardeados nos veículos 

de comunicação de massa da região, como consequência de políticas implantadas. Com 

esse pensamento, um Gestor público (Prefeito), de um município, chegou a informar que 

o diretor da escola com maior IDEB, em seu município, iria “formar” os demais, 

ensinando como alcançar as metas propostas pelas avaliações. Essa ação revela o caráter 

meritocrático, que toma conta das Secretarias Municipais de Educação, e evidencia que 

as informações produzidas por esse indicador não são analisadas com base nas 

especificidades de cada unidade escolar. 

Vejamos os índices apresentados pelos municípios da RMBS em relação ao IDEB: 

 

Tabela 3 - IDEB - Anos finais do Ensino Fundamental -   na rede municipal da Baixada 

Santista-RMBS 

CIDADE IDEB 

2015 

META IDEB PARA 

2015 

IDEB 

2017 

META IDEB 

PARA 

2017 

Cubatão  4,6 5,1 4,8 5,3 

Guarujá 4,8 5,1 5,2 5,3 

Itanhaém 4,7 5,1 5,0 5,4 

Mongaguá 4,5 4,8 4,8 5,1 

Peruíbe 4,4 5,1 4,3 5,3 

Praia Grande 4.9 5.4 5,4 5,6 

São Vicente 4,5 5,5 4,8 5,8 

Santos 5,0 5,3 5,0 5,6 

Bertioga - - - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações do INEP.  

* O município de Bertioga abrange somente as escolas da rede Estadual 

  

Ao observar os dados das Tabelas 2 e 3 e relacioná-los aos da Tabela 4, a seguir, 

apresentado, é possível verificar que quatro municípios (Santos, Guarujá, Praia Grande e 

São Vicente), com população acima de 300 mil habitantes, detêm 61.329 matrículas nos 

anos finais do Ensino Fundamental na rede pública, representando 72,48% da totalidade 

das matrículas da rede pública. É importante destacar que eles não são, em termo de área 

(km2), os maiores municípios, detendo apenas 29,69% da área total da região.  

 No Tabela 4, a seguir, o número de matrículas nos anos finais do Ensino 

Fundamental de 2019, na RMBS, pode ajudar na reflexão sobre a docência nessa região, 

especificamente, nessa etapa da educação básica. 
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Tabela 4 - Matrículas, em 2017, para anos finais do Ensino Fundamental- RMBS 

CIDADES  NÚMERO DE 

MÁTRICULAS 

REDE PÚBLICA 

NÚMERO DE 

MATRÍCILAS 

REDE PRIVADA 

TOTAL 

Bertioga 3.564 483 4.047 

Cubatão 5.824 524 6.348 

Guarujá 16.516 2.418 18.934 

Itanhaem 6.244 483 6.727 

Mongaguá 3.825 247 4.072 

Peruibe 3.825 715 4.540 

Praia Grande 16.675 2.628 19.303 

Santos 12.181 8.358 20.539 

São Vicente 15.957 2.418 18.375 

Total geral 84.611 18.274 102.885 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações do INEP. Nota Estatística 2019 

(BRASIL, 2019). 

 

Esses números indicam a abrangência dessa região na oferta dos anos finais do 

Ensino Fundamental no Estado de São Paulo. Só para fazer uma comparação, em todo o 

Estado, são 2.367.699 matrículas, sendo que destas 464.392 estão na rede privada. O 

Estado de São Paulo tem 645 municípios. Ao pensarmos em termos de atendimento, a 

RMBS abarca cerca de 4, 34% dos alunos paulistas que cursam os anos finais do Ensino 

Fundamental.  

Outra reflexão, a ser feita, é em relação ao deslocamento dos professores nos 

municípios, que, muitas vezes, trabalham entre as cidades e vivenciam contextos diversos 

na educação. 

Tomando os números de matrículas como norte, fazemos a seguinte reflexão: se 

fizermos a divisão das matrículas da rede pública pela média de alunos por sala, 35 alunos 

por classe, multiplicarmos pelo número de aulas, que Português e Matemática têm na 

configuração da matriz curricular (6), e dividirmos pela jornada proposta na Lei 11. 738 

(BRASIL, 2018), de 16 de julho de 2018, que é de 26 aulas com alunos, teremos em torno 

de 1100 professores de Português e Matemática, atuando nos anos finais do Ensino 

Fundamental na RMBS. Para atingir essa jornada, o professor terá que ministrar aulas de 

outro componente ou ainda alguma atividade apontada da parte diversificada da matriz 

curricular, que tenha 02 aulas semanais e, se somadas às 24 aulas semanais de seu 

componente, ele terá 26 aulas e, sob sua “tutela”, no mínimo 175 alunos, caso opte por 

não acumular cargo. Acumulando, esse número chega a dobrar. Isso coloca o professor 

em um contexto estressante, levando-o, muitas vezes, a licenciar-se, tamanho cansaço que 

a situação provoca. Essa situação, associada às frustrações, dilemas cotidianos no 
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trabalho, pressões das avaliações de larga escala, avaliações meritocráticas, podem 

contribuir para a imagem que o professor faz da profissão que exerce.  

Os dados apresentados, até aqui, revelam a importância da RMBS para o Estado 

de São Paulo, no que refere à atuação nos anos finais do Ensino Fundamental; e, também, 

traz elementos para discutir sobre como essa etapa é desenvolvida na região. 

Continuando com nossa reflexão, as turmas por unidade administrativa, nos anos 

finais do Ensino Fundamental assim se apresentam:  

 

Tabela 5 - Número de turmas nos anos finais do Ensino Fundamental por dependência 

administrativa – rede pública da RMBS 

CIDADES 6º ANO  7ºANO 8º ANO 9º ANO TOTAL 

Bertioga2 31 32 30 23 116 

Cubatão 61 60 53 50 224 

Guarujá 140 140 129 132 541 

Itanhaem 60 52 58 55 225 

Mongaguá 1 33 34 29 29 125 

Peruibe 33 28 30 35 126 

Praia Grande 143 132 134 137 546 

Santos 103 102 99 100 404 

São Vicente 134 125 125 121 505 

Total  738 705 687 682 2812 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações do INEP. Nota Estatística 2019 

(BRASIL, 2019) 
1 Os anos finais do Ensino Fundamental no município de Mongaguá está municipalizado. A rede 

Estadual só atual no Ensino médio e a Privada tem ao todo 23 turmas. 

2. os anos finais do Ensino Fundamental púbico em Bertioga é ofertado, na sua totalidade, pela 

rede Estadual. 
 

 

É possível verificar que, em todos os municípios, há uma queda no número de 

turmas. Esses dados podem ser resultados de inúmeros fatores, tais como: taxa de 

fecundidade, políticas para melhorar o fluxo escolar ou evasão, entre outros. Entretanto, 

para além dos números, o que interessa é o que está implícito. Ou seja, a percepção do 

professor que atua nessas redes, muitas vezes, em duas, em relação às políticas 

educacionais adotadas e como elas podem afetar ou contribuir para a constituição da 

imagem sobre a docência. 

Os indicativos também nos levam a outro cenário. A Figura 510, a seguir, 

evidencia fatos preocupantes para a classe docente da região da Baixada Santista e 

 
10 A Figura 5, que se intitula “Esforço docente na Região Metropolitana da Baixada Santista”, é uma foto 

de Mônica Sobral, publicada no Jornal “A Tribuna”, publicada em 14/01/2018, com reportagem de Tatiana 

Calixto.  
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reforça, para este estudo, a questão que se busca: quem são estes professores e quais 

representações eles têm da docência? 

 

                Figura 5 - Esforço docente na Região Metropolitana da Baixada Santista 

 

               Fonte: Jornal A Tribuna- 14/01/18. 

 

               Os professores, com base na Figura 5, estão em uma maratona de trabalho, que 

pode exauri-los e influenciar na constituição de suas representações sobre a docência. 

Eles estão submetidos a regimes de trabalho diferenciados, vivenciam contextos 

pedagógicos diversos, conflitos diferentes; ou seja, tensões, que podem influenciar o 

significado dado à docência por eles. 

 Diante das reflexões, até aqui expostas, percebemos que os professores enfrentam 

situações adversas de trabalho e são cobrados, constantemente, por rendimentos 

satisfatórios. As avaliações externas estão no rol dessas cobranças. Elas são políticas que 

buscam tensionar o trabalho do professor. 

Nessa perspectiva, Saul (2015, p. 1301) afirma que essas avaliações, sejam elas 

realizadas em nível municipal, estadual, nacional e internacional: 

 

[...] são responsáveis por estimular e induzir a produção de sistemas de 

ensino e de formação de professores, que se anunciam poderosos para 

a obtenção de bons resultados para os alunos e para as escolas, com a 



109 
 

 
 

promessa do alcance de melhores posições no ranking da chamada 

qualidade da educação. 

 

 Tem, então, uma denúncia séria. De um lado, políticas que se baseiam em 

avaliações externas para estabelecer relação com a sociedade, delimitando e apontando 

qual escola tem qualidade educacional que eles acreditam ser a ideal; e, de outro, 

professores que veem nela a chance de um ganho extra, como no caso do SARESP, com 

o pagamento de bônus. Nesse território, o professor, que regulado e formado por essas 

políticas, vai atribuindo significado à docência.  

E, assim, tem-se um sujeito tomando decisões, escolhendo caminhos teórico-

metodológicos, formando grupos e (re) construindo identidades em meio a implantação 

de políticas educacionais centradas em avaliações meritocráticas, que não observa as 

especificidades, nem a autonomia escolar.  

Nessa discussão sobre políticas públicas educacionais voltadas para os anos finais 

do ensino fundamental, cumpre ressaltar que em uma pesquisa, junto ao Banco de 

Dissertações e Teses da Capes, na abrangência da área de conhecimento, concentração e 

avaliação em educação, encontramos 2.890 teses, que traziam a temática das 

Representações Sociais atrelada à universo educacional. Essas teses versavam sobre 

educação profissional, anos iniciais do ensino fundamental, educação tecnológica, 

currículo, ensino superior, inclusão, cultura digital, ensino médio, educação infantil, 

políticas de formação, educação no campo, professores de Química e de Ciências, 

representações da infância, o negro, o índio, e sobre conselhos escolares.  Na pesquisa, 

realizada, entre os anos de 2015 e 2019, não foi possível enxergar, nos trabalhos, uma 

discussão que tratasse da docência e, em especial, da que se faz nos anos finais do ensino 

fundamental. Também, não se percebeu uma discussão, envolvendo o desvelar das 

representações sociais como possibilidades de caminho para elaboração de políticas 

educacionais.   

Após discorrer sobre o espaço, onde os sujeitos vivenciam a docência, é chegado 

o momento de apresentá-los. A escolha, reiterando, recai sobre os professores de Língua 

Portuguesa e Matemática, assumindo a ideia de que eles, no “chão da escola”, fazem parte 

de um grupo que sofre pressões no exercício da função e, por essa razão, a imagem que 

fazem da docência pode ser constitutiva de representações sobre a mesma. 
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3.3 Os Sujeitos 

 

 Quem são, então, os sujeitos dessa pesquisa? São professores que atuam nos anos 

finais do Ensino Fundamental e lecionam as disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática. São profissionais que, para exercer a função do magistério, necessitam de 

formação específica, regulamentadas pela Constituição Federal, pela LDB 9.394/96 

(BRASIL, 1996a), e por normas especificas do Conselho Nacional de Educação em 

relação à graduação/licenciatura dessas respectivas disciplinas. São dois grupos com 

características peculiares, mas que carregam a carga de lecionarem disciplinas com um 

grande número de aulas semanais por turmas (6 aulas).  

A intenção dessa investigação começou com as seguintes questões: o que pensam 

da profissão que escolheram? Que representações podem produzir em relação à docência? 

Onde ancoram suas representações sobre profissão a partir da compreensão da docência? 

Para, em seguida, delimitar os objetivos de: analisar e compreender as representações dos 

professores de Língua Portuguesa e Matemática da rede pública da RMBS sobre a 

docência. 

As respostas aos questionamentos anteriores poderão dar conta de desvelar as 

representações desses sujeitos, pois é preciso saber o que falam, por que falam e de onde 

falam, a fim de compreender as representações por eles constituídas. 

E por que precisamos saber? Essa descoberta implica em desvelar as 

representações sociais com o intuito de subsidiar os gestores públicos, possibilitando que 

eles compreendam o lugar da docência no contexto das políticas públicas e possam 

elaborar e implementar ações de formação, que vão ao encontro de desenvolver e 

melhorar a atuação profissional e, em consequência, oportunizar a qualidade educacional 

como direito, tal como dispõe o PNE (2014-2024) (BRASIL, 2014b) e como enfatizam 

outros autores (DOURADO, OLIVEIRA; SANTOS, 2007; CURY, 2014), especialmente, 

quando anunciam, conforme Abdalla (2018, p. 107),  “as subjetividades em mudanças do 

cenário em crise em que vivemos” (grifos da autora). 

Foi aplicado um questionário para 157 professores, sendo 90 de Língua 

Portuguesa e 67 de Matemática. Esses profissionais são regidos por planos de carreira 

diferentes, significando não só diversidade na remuneração, mas também na jornada a 

que estão submetidos.   

As jornadas dos professores estão delimitadas com base na Lei nº 11.738, de 

16 de julho de 2008 (BRASIL, 2008b), que regulamenta a alínea “e” do inciso III 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
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do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (BRASIL, 1988), 

a fim de instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica e os Planos de Carreira do Magistério de cada Município e 

Estado. E o direito a acumular dois cargos, pela Constituição Brasileira, que, 

especificamente, é determinado no inciso XVI, do Art. 37 (BRASIL, 1988), e nos 

Estatutos dos Servidores Municipais. 

Na RMBS, os professores acabam, por vezes, por se deslocarem, quando em 

regime de acúmulo, entre as cidades ou entre escolas do mesmo município. Segundo os 

editais de concurso, os municípios que ofertam melhor salário aos professores dos anos 

finais do Ensino Fundamental, no regime de 40h/a semanais, são: Cubatão, Praia Grande, 

Santos e São Vicente. Entretanto, os demais remuneram melhor que a rede Estadual.   

Há, em cada município, segundo os planos respectivos de carreira, especificidades 

que acabam por valorizar de forma diversa a formação docente. Por exemplo: muitos 

optam por dar percentual de aumento ao professor, quando ele conclui pós-graduação; 

outros, no caso de Santos, a fixar valor segundo o tipo de pós que o docente tem: lato ou 

stricto sensu. Há convênios com universidades para oferta de cursos de pós com 

descontos de até 50%; outros ofertam bolsas aos professores e licenças sabáticas para 

realizarem essas formações. Além disso, há a questão da estrutura escolar, em que o 

professor, dependendo do local onde está inserida a escola, sofre com as más condições 

das unidades.   

Outro ponto que converge, mas, ao mesmo tempo, causa preocupação a esses 

profissionais, é a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 

2017). A maioria dos municípios da RMBS aderiu ao “Currículo Paulista”, compondo 

com o Estado um regime colaborativo, inclusive assinado termo de cooperação na 

execução de formações.  Nem todos os municípios fizeram o “dever” de casa e discutiram 

de forma ampla a BNCC (BRASIL, 2017) e as ações acabaram sendo feitas de cima para 

baixo.  

Assim, são vários os aspectos que ilustram a vivência desses sujeitos na RMBS. 

Tendo em vistas essas considerações, a escolha dos procedimentos metodológicos é uma 

tentativa de construir uma organicidade que busca “um pouco do contexto em que o 

objeto foi apreendido” (ABDALLA, 2008, p. 43), apresentando o caminho trilhado para 

analisar e compreender as representações sociais dos sujeitos sobre a docência. 

O exercício da docência e qual o lugar que ela ocupa na sociedade permeia o 

imaginário dos professores deste estudo. Nessa articulação reflexiva, com base em Tardif 
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e Lessard (2005, p. 28), docência é a “profissão de interações humanas”. O que significa 

que ela “[...] não é um trabalho cujo objeto é constituído de matéria inerte ou de símbolos, 

mas de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de uma certa 

capacidade de resistir ou de participar da ação dos professores” (p. 35). Predomina, assim, 

a ideia de que o “ato de ensinar” é a de um "trabalho com seres humanos, sobre seres 

humanos, para seres humanos" (p. 31). 

Diante disso, na docência está o ato educativo, o que significa dizer, conforme 

Gimeno Sacristán (1999, p. 37), que: 

 

[...] a educação não é algo espontâneo na natureza, não é mera 

aprendizagem natural, que se nutre dos materiais culturais que nos 

rodeiam, mas uma invenção dirigida, uma construção humana que tem 

sentido e que leva consigo uma seleção de possibilidades, de conteúdo, 

de caminhos. 

 

Freire (1991, p. 58) afirma, em relação à docência, que “ninguém começa a ser 

educador numa certa terça-feira às quatro a tarde. Ninguém nasce marcado para ser 

educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente". 

 Com esse enfoque, Imbernón (2011, p. 21) entende que: 

 

[...] o professor ou a professora não deveria ser um técnico que se 

desenvolve ou implementa inovações prescritas, mas deveria converter-

se em um profissional que deve participar ativa e criticamente no 

verdadeiro processo de inovação e mudança, a partir de e em seu 

próprio contexto, em um processo dinâmico e flexivo. 

 

 Esse protagonismo implica, então, em considerar que a docência é, ou pelo menos 

deveria ser, o exercício consciente de uma profissão, em que estão contidas as   

competências gerais e específicas dos docentes, envolvendo conhecimento, prática e 

engajamento profissional (BRASIL, 2019, p. 2). 

 Assim, os professores de Língua Portuguesa e Matemática, sujeitos da pesquisa, 

ao conviverem em um cenário de redes públicas municipais e, em especial, trabalhando 

nos anos finais do ensino fundamental, certamente, possuem um conjunto de crenças, 

valores, que traduzem imagens da docência e de seu respectivo exercício docente. E este 

será o caminho da pesquisa que escolhemos para estar garimpando esses dados. 

            Considerando as reflexões até aqui expostas, o tópico seguinte traz os 

procedimentos metodológicos, abordando a coleta e a análise dos dados. 
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3.3.1 Perfil dos Professores 

 

 Os dados apontam para 102 mulheres e 55 homens. Esse panorama ratifica estudos 

anteriores, que demonstram o magistério como uma profissão, predominantemente, 

feminina.  

Temos, neste sentido, o trabalho publicado por Gatti (2009), apontando esta 

tendência e a Nota Estatística (BRASIL, 2017b), publicada pelo INEP, vem, nesta mesma 

direção, demonstrando a concentração feminina no magistério. Esta Nota Estatística 

indica, também, que, “nos anos finais do Ensino Fundamental, em cada 10 professores, 7 

são do sexo feminino” (BRASIL, 2007b, p.14). 

Também, na Sinopse Estatística de 2019 (BRASIL, 2019), no Brasil, no Ensino 

Fundamental há 1.383.833 docentes. Desses, há, nos anos finais do Ensino Fundamental, 

755.986, sendo 509.937 do sexo feminino e 246.049 do masculino. Para termos uma visão 

de como se comporta a RMBS, neste contexto, a Tabela 6, a seguir, apresenta os docentes 

que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental da rede pública, distribuídos por 

cidades e por sexo. 

 

    Tabela  6 - Número de docentes por cidade e sexo 

CIDADE MULHERES HOMENS TOTAL 

Bertioga 157 80 237 

Cubatão 274 148 422 

Guarujá 722 264 986 

Itanhaém 252 180 432 

Mongaguá 127 61 188 

Peruibe 201 134 335 

Praia Grande 677 393 1070 

Santos 1052 427 1479 

São Vicente 836 346 1182 

Total 4.298 2033 6.331 

  

   Fonte: elaborada pela autora com base na sinopse estatística 2019- INEP (BRASIL, 2019). 

 

Percebemos que os dados corroboram com os dados nacionais, indicando uma 

divisão com viés de gênero, em que as mulheres são a maioria no magistério dos anos 
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finais do Ensino Fundamental na RMBS, em um percentual de 67,88%. Destacando-se 

Santos com mais de mil professoras exercendo a docência nessa etapa educacional.  

Um  estudo,  publicado pelo  IPEA, intitulado “Professores da Educação Básica 

no Brasil: condições de vida, inserção no mercado de trabalho e remuneração” 

(BRASIL,2017c, p. 98), traz que “os professores das redes Estadual e Municipal da 

Educação Básica, da região sudeste, têm um rendimento em torno de R$1950,00 (um mil 

e novecentos e cinquenta reais) para um único cargo”.  

Pensando em termos do contexto nacional, a remuneração do professor é 

relativamente baixa. Entretanto, é preciso salientar que, na RMBS, em relação aos 

municípios, esse rendimento cresce um pouco, principalmente, devido à implantação dos 

Planos de Carreira, em que há a valorização quanto à formação e tempo de serviço.   

Segundo o INEP (BRASIL, 2017b), o município de Guarujá está entre as 10 

cidades com maior valor pago por hora aos professores. Mas, embora o salário seja maior 

que o apresentado no estudo citado, os professores da RMBS, com o intuito de melhorar 

seu poder aquisitivo, acumulam cargos, realizando duplas jornadas; inclusive, em cidades 

diferentes.  É bom lembrar que, apesar dos municípios cumprirem a Lei 11.738/08 (Lei 

do Piso), em que 1/3 da jornada do professor é destinada a atividades, que envolvem 

formação, preparação de aulas e outras atividades sem aluno, a repercussão do acúmulo 

no dia a dia pode  interferir no desempenho docente e na imagem que cada um e o grupo, 

como um todo,  declinam à profissão. 

  Nesse sentido, o estudo realizado por Gatti e Barreto (2009, p. 247) ratifica a 

reflexão deste trabalho, indicando que “[...] os salários recebidos pelos professores não 

são tão compensadores, especialmente em relação às tarefas que lhes são atribuídas”. 

A inferência que fazemos, observando esses dados, é no sentido de pensar em uma 

profissão que, envolvida em diversas tensões (remuneração baixa, acúmulo de cargos, 

número de alunos em sala de aulas), sem dúvida nenhuma, vem sofrendo, ao longo dos 

anos, uma desvalorização. E, em consequência, acabou por afastar os homens do 

exercício da docência, levando-os a exercerem outras atividades consideradas mais 

atrativas em termos salariais.  

Nesse caminho, a Baixada Santista, em especial, a cidade de Cubatão,  é um polo 

industrial que reúne empresas de vários setores, entre elas: siderurgia, fertilizantes e 

petroquímicas, que possibilitam oportunidades de uma melhor renda; além de ter o Porto 

de Santos, com atividade também no Guarujá, movimentando e gerando empregos em 

outros campos de trabalho, com  maiores vantagens que as ofertadas pelo magistério.  
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Um outro dado para reflexão, também extraído da Sinopse Estatística do INEP de 

2019 (BRASIL,2019), e que nos ajuda a pensar sobre o professor dos anos finais do 

Ensino Fundamental, é a faixa etária. A Tabela 7, a seguir, traz essa temática em relação 

aos professores dessa etapa escolar que exercem suas atividades na Região Metropolitana 

da Baixada Santista.  

É importante salientar, aqui, que a distribuição da faixa etária, utilizada pelo INEP, 

difere um pouco da utilizada na pesquisa; entretanto, ambas sinalizam na mesma direção. 

 

Tabela 7- Faixa etária dos docentes da RMBS 

 

Cidade  Até24

anos 

25 a 

29 

30 a 

39 

40 a 

49 

50 a 

54 

55 a 

59 

60 ou 

+ 

Total 

Bertioga 8 15 57 72 38 32 15 237 

Cubatão 1 15 105 140 68 60 33 422 

Guarujá 12 45 202 294 190 133 110 986 

Itanhaém 11 31 143 132 59 37 19 432 

Mongaguá 6 12 62 64 22 13 9 188 

Peruibe 8 7 80 123 55 36 26 335 

Praia 

Grande 

23 79 324 364 128 96 56 1070 

Santos 12 66 376 469 230 173 153 1479 

São vicente 20 59 313 395 188 130 77 1182 

Total 101 329 1662 2053 978 710 498 6331 

Fonte: elaborado pela autora com base na Sinopse Estatística de2019-INEP. 

 

Considerando a Tabela anterior, a faixa etária que prevalece é a de 40 a 49 anos.  

Ao olhar esses dados, podemos inferir que os professores, nesta fase, estão na carreira há, 

pelo menos, 20 anos; já que, nas faixas seguintes, há uma queda significativa, podendo 

significar aposentadoria de alguns. E o fato de ainda haver, na ativa, professores com mais 

de 55 anos, podemos inferir que ou há uma entrada tardia no magistério, ou a perda de 

algumas vantagens quando do ingresso na inatividade. 

  Diante dessas reflexões, vai se delineando, em nosso pensamento, que, para 

desvelar as representações sociais dos sujeitos da pesquisa sobre a docência, será 

necessário compreender também que:  
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[...] a identificação da “visão de mundo” que os indivíduos ou grupos 

têm e utilizam para agir e para tomar posição, é indispensável para 

compreender a dinâmica das interações sociais e clarificar os 

determinantes das práticas sociais (grifos do autor). (ABRIC, 1998, 

p.27) 

 

  Assim, os gráficos, a seguir, trazem a faixa etária dos docentes e o tempo de 

serviço no magistério. Procuramos fazer uma relação entre eles, inferindo que as 

representações podem ser influenciadas pela vivência na profissão e, também, pela 

expectativa de uma aposentadoria. 

 

          3.3.1.1 Faixa Etária 

 

Gráfico 9 - Faixa etária dos sujeitos da pesquisa 

 

    Fonte: Dados retirados do questionário aplicado, elaborado pela autora. 
 

A sinopse Estatística de 2019 (BRASIL, 2019) revela que os docentes da RMBS, 

na faixa etária de 40 a 49 (2.053), são a maioria nos anos Finais do Ensino Fundamental, 

seguidos pelos que têm entre 30 a 39 anos (1.662).  

 Embora o presente estudo tenha fixado faixas um pouco diferentes das citadas, 

não é muito diferente o resultado. A maioria dos sujeitos dessa pesquisa concentra-se 

entre 38 e 49 anos (46,50%) e 38,22% está na faixa de mais de 50 anos. Depreendemos, 

assim, do Gráfico anterior e daquele, a seguir, que os professores estão lecionando, em 

sua maioria, há mais de 20 anos (46,50%).  

 Logo, fazendo uma relação idade e tempo de serviço e a legislação pertinente, que, 

em torno de 10 anos, as redes estarão renovadas, já que esses professores passarão para a 

inatividade, mesmo considerando as alterações na previdência.  
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      3.3.1.2 O Tempo de Serviço no Magistério e a Conclusão da Licenciatura 

 

O Gráfico 10, a seguir, expõe que os professores, pelo menos, a maioria (46,50%), 

está há mais de 20 anos no exercício do magistério. Isso significa que eles ingressaram 

na docência, na década de 90. E 21,66% estão na carreira do magistério entre 15 e 20 

anos. 

 

   Gráfico 10-Tempo de serviço 

     

        Fonte: Dados retirados do questionário aplicado, elaborado pela autora. 

 

Com esses dados, podemos inferir que, ao longo desses anos, esses professores 

vivenciaram profundas mudanças educacionais, em especial, no Brasil. Passaram pela 

implantação de novas políticas educacionais, tais como: LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996a), 

FUNDEF (BRASIL, 1996b), depois, FUNDEB (BRASIL, 2007), e, também, pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, 1998); além das discussões  sobre os 

Planos Nacionais e Municipais de Educação. Isso sem falar nas tensões provocadas por 

greves e implantações de planos de carreira. 

Observamos, ainda, que, pelo menos, 11,46% estão com menos de 10 anos no 

magistério, sendo que 1,27% tem até 2 anos. Há, aqui, uma indagação: o magistério está 

pouco atrativo e, por isso, cada vez menos temos profissionais adentrando a ele? Talvez, 

a resposta esteja no que, anteriormente, discorremos, ao refletirmos sobre a 

desvalorização da profissão, apontado que uma das causas da desmotivação era os baixos 

salários da profissão. Mas será só ele? Outra possibilidade, talvez, esteja atrelada a 
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problemas de estrutura e indisciplina. O Gráfico 11, a seguir, trata do tempo de conclusão 

da Licenciatura. 

      

Gráfico 11 - Tempo de conclusão da Licenciatura 

 

   Fonte: Dados retirados do questionário aplicado, elaborado pela autora. 

 

Ao observar os Gráficos 10 e 11, percebemos que 46,50% estão há mais de 20 

anos no magistério; entretanto, 31,85% concluíram há mais de 20 anos. Há, neste caso, 

duas hipóteses: 1ª que esses sujeitos iniciaram o magistério ainda no período de 

estudantes; e a 2ª leva-nos a pensar que iniciaram a profissão, ministrando aulas em outra 

etapa escolar. Seja qual for a hipótese confirmada, ela parece revelar que iniciaram a 

docência nos anos finais do Ensino Fundamental sem a qualificação necessária.  

O mesmo acontece com as demais faixas de tempo de término da licenciatura e o 

tempo de serviço no magistério. Essa constatação não difere dos dados apresentados pelo 

MEC, aqui expostos anteriormente, em que se verifica a presença na profissão de 

indivíduos sem a devida qualificação. 

 Seguindo na análise do perfil dos professores da pesquisa, procuramos entender 

como os professores se identificam em termo de raça/cor. Esse olhar é, também, uma 

tentativa de observar a presença do negro no magistério. Vejamos, então, o Gráfico 12, a 

seguir, que trata desta temática. 
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3.3.1.3   A Referência Étnica 

 

Os dados estatísticos do IBGE revelam que a população brasileira é, em sua 

maioria, composta por pretos e pardos; entretanto, ao verificar os resultados da pesquisa, 

no que se refere a essa temática, o mesmo não se revela.   

 

  Gráfico 12 – Cor/ raça dos professores 

 

    Fonte: Dados retirados do questionário aplicado, elaborado pela autora. 

 

Os dados informam que, de forma preponderante, os brancos estão no magistério. 

Os negros estão presentes com menos de 30% (28,66%). Mas um ponto que intriga é 

1,17% dos docentes não responderem a esta questão. O que será que tem por detrás dessa 

“negação”? Este fato nos leva a pensar que eles não “se declaram” pelo fato de não haver 

uma identificação com as opções. Mas qual a razão da não identificação? O estudo 

realizado por Gatti (2009), também, evidenciou que, em termos de raça/cor, a presença, 

no magistério, de brancos (61,3%), é bem superior a de negros e pardos. 

A Nota Estatística do INEP (BRASIL,2019) não traz dados sobre raça/cor dos 

professores, mas a de 2018 aponta que, em 2017, nos anos finais do ensino fundamental, 

estavam exercendo o magistério 225.172 de professores negros (pretos e pardos), em um 

percentual que chega a 29,5%. 

 Assim, os resultados, que trazemos dos professores da Região Metropolitana da 

Baixada Santista, que lecionam as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, não 

fogem ao que já foi apresentado em outras pesquisas.  

 Entretanto, é importante constatar que houve uma evolução, embora longe da 

ideal. Nesse sentido, podemos inferir que ainda faltam políticas públicas, que insiram o 
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negro no mercado de trabalho de forma igualitária. Também, é importante destacar, em 

relação a esta temática, que o Município de Cubatão, por indicação da Lei nº 2.782, de 

02/10/2002 (CUBATÃO, 2002), há reserva de cargos no serviço público municipal para 

negros e afrodescendentes. No caso, são destinadas 20% das vagas de concurso público. 

 

      3.3.1.4 A escolha pela Licenciatura 

Essa questão foi formulada trazendo respostas do senso comum. A intenção é 

detectar o que está entrelaçado ao pensamento dos sujeitos, e que já é voz corrente na 

sociedade. Dessa forma, poderemos perceber o que se coloca na relação desses 

professores com o mundo do magistério.  

Ao analisar as respostas, teríamos, como diz Moscovici (2003, p.208): “[...] 

aqueles modos de pensamentos que a vida cotidiana sustenta e que são historicamente 

mantidos por mais ou menos longos períodos [...]”. 

O Gráfico 13, a seguir, desvela, talvez, as intenções dos sujeitos da pesquisa ao 

escolher cursar uma licenciatura. 

     Gráfico 13- Escolha pela Licenciatura 

     

   Fonte: Dados retirados do questionário, elaborado pela autora. 

 

Os sujeitos, ao refletirem sobre a questão, centram suas respostas em dois 

aspectos: “Por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão que me realizaria 



121 
 

 
 

pessoalmente” (28,09%); e “por ser um curso que permitia a aquisição de conhecimentos 

na minha área de interesse” (26,54%). 

Percebemos que os professores, de um lado, constroem a escolha pela questão 

pessoal.  E, por outro, observamos, também, que relatam que a escolha se deu: “Por ser 

um curso que permitia desempenhar uma profissão útil” (15,12%). O que traz, ao cenário, 

mais uma vez, a docência em seu sentido pragmático. A motivação, assim, está ligada a 

entenderem que o magistério é uma profissão útil à sociedade. Mas qual, não é? 

Outro dado desse Gráfico, com percentual abaixo de 10% e que nos intriga,  flutua 

no pensamento desses sujeitos em três respostas, que se entrelaçam e enfatizam, de novo, 

a questão social: “Por ser um curso que me permitiria refletir sobre educação no meu 

país” (9.88%); “Por ser um curso com mensalidade baixa e queria ter um curso superior” 

(6,48%);  Há, nesses casos, dois pontos a considerar: ou seja, ao mesmo tempo, que 

entendem que é uma profissão que age em prol da sociedade, revelando um senso de 

dever a ser cumprido; também, a escolheram por conta de ser um curso, que demandava 

investimento baixo, descortinando uma das mazelas da educação: acesso ao ensino 

superior pela classe menos abastada veiculem, de forma preponderante. Tem-se, então a 

partir do Gráfico 11, uma visão idealizada da docência, marcada por discursos sociais, 

que são entrelaçados aos afetivos. Assim, são questões, que nos parece, vão delineando o 

sentido da docência. 

 

    3.3.1.5 A Formação Continuada 

 

O caminho da formação e do desenvolvimento profissional se sustenta, 

de forma especial, na busca de compreender e superar as necessidades 

da própria profissão. (ABDALLA, 2006, p. 29) 

 

 

Ao caminhar, nessa inferência analítica, trazemos, para a discussão, a formação 

desses sujeitos. Uma formação que pode ser processo constitutivo de RS sobre a docência.  

É fato que, ao longo da história da educação, os professores enfrentam diversos 

desafios, entre eles, o da formação. Nesse sentido, conforme Abdalla (2017, p.172), é 

preciso pensar que: 

 

Esses desafios têm, por um lado, gerado a necessidade de repensar as 

lógicas e as práticas de formação, que articulem as situações formativas 

e os contextos de trabalho, de modo que os professores se impliquem 

na realidade educativa para interrogá-la constantemente; e, por outro 
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lado, têm reforçado a importância atribuída à formação e à 

profissionalidade docente. 

 

Nessa direção, Nóvoa (2004, p.1)  afirma que, em um determinado momento, “os 

professores são olhados com desconfiança, acusados de serem profissionais medíocres e 

de terem uma formação deficiente”; e, em outro, “são bombardeados com uma retórica 

cada vez mais abundante que os considera elementos essenciais para a melhoria da 

qualidade do ensino e para o progresso social e cultural”.  

Também, o autor aponta, no texto “Formação de professores e profissão docente” 

(NÓVOA, 1995a, p.12), que: 

  

[...] formação de professores pode desempenhar um papel importante 

na configuração de uma "nova" profissionalidade docente, estimulando 

a emergência de uma cultura profissional no seio do professorado e de 

uma cultura organizacional no seio das escolas. 

 

A formação continuada do professor é uma ação que envolve articulação com o 

“fazer”, produzindo e reproduzindo possibilidades de aprimoramento, que, de fato, 

auxiliam no processo de ensino e aprendizado. O autor acrescenta, ainda, dizendo que “a 

aprendizagem ao longo da vida justifica-se como direito da pessoa e como necessidade 

da profissão, mas não como obrigação ou constrangimento” (NÓVOA, 2009, p. 23). 

Assim, sem encerrar o assunto, mas tendo, como alicerce e indicativo de 

caminhada do presente estudo, o Gráfico 14, a seguir, revela um pouco da formação dos 

sujeitos da pesquisa. A pretensão é que, por meio deste Gráfico, possa se revelar como os 

sujeitos da pesquisa lidam com a própria formação. 

 

   Gráfico 14 - Formação após a Licenciatura 

     
     Fonte: Dados do Questionário elaborado pela autora. 
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Ao observarmos o Gráfico 14, em questão, verificamos que 43,95% fizeram 

especialização e/ou aperfeiçoamento e cerca de 15,29% fizeram pós-graduação stricto 

sensu (Mestrado e Doutorado). Podemos inferir que eles estão em um processo de 

identificação profissional, revelando vínculo com a mesma; e, por essa razão, buscam a 

formação como meio para sua capacitação. A Nota Estatística do INEP (BRASIL,2017b) 

aponta que os Estados do Espírito Santo e Paraná apresentam alto percentual de docentes 

com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, 50% e 98,2%, respectivamente. A RMBS, 

situada no Estado de São Paulo, sozinha tem o equivalente a 59,24%, ultrapassando o 

Estado do Espírito Santo.   

Esses dados nos levam a observar os Planos de Carreira dos Municípios e, ao fazê-

lo, verificamos que eles incentivam o professor a continuar estudando. Em Santos, por 

exemplo, o professor, ao terminar uma pós-graduação, recebe um adicional em seu 

salário, que varia de R$ 800,00 a R$1.700,00, sendo o primeiro para pós-graduação lato 

sensu, e o segundo para pós-graduação stricto sensu, quando se refere, em especial, ao 

Doutorado. O Mestrado recebe cerca de R$1.200,00.  Esse mesmo município, também, 

oferece bolsas de estudo para os professores. O município de Guarujá oferece bolsa de 

30%; além de adicionais de formação nos salários. Cubatão, em convênio com as 

Universidades da região, proporciona desconto de até 50% na mensalidade; além de 

ofertar mudança de nível e, com isso, aumento salarial. E o de São Vicente, também, 

oferece vantagens no salário. O mesmo ocorre com os demais municípios da RMBS.  

Assim, com políticas de valorização aos profissionais do magistério, os 

municípios tendem a criar nos professores a atratividade para continuar os estudos. Em 

relação ao Estado, a questão muda um pouco; embora, haja incentivos em termos de 

evolução funcional, pois os salários ainda são baixos em relação aos municípios. 

Entretanto, cabe ressaltar que cerca de 31,85% preferiram outra graduação a 

aprimorar aquela em que já atuam. Talvez, pelo desejo de sair do magistério, o que não 

ocorreu. Ou para concluir uma outra licenciatura e ter maiores possibilidades na evolução 

funcional (acessar cargos de gestão) ou na atribuição de aulas, no caso de disciplinas do 

Ensino Médio, tais como: Filosofia, Sociologia e Física com poucos habilitados. 

 Com base nas reflexões sobre o perfil e o contexto que os sujeitos da pesquisa 

estão inseridos, entendemos que compreender as representações sociais sobre a docência 

é buscar a concretude do pensamento desses indivíduos ou do grupo social a que 

pertencem em relação ao objeto, desvelando o sentido e compartilhando-o.  
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Dessa forma, lembramos que, para a TRS (MOSCOVICI,1978,2012), as 

representações sociais emergem do universo consensual, em que há a transposição do 

não-familiar para o familiar. Nessa relação estabelece-se uma organização de 

conhecimentos, como já dito, que perpassa três dimensões: informação, imagem ou 

campo de representação e atitude. 

Assim, o ato de representar o objeto - docência -, realizado pelos professores deste 

estudo, ou seja, de conceituá-lo, historicamente e/ou socialmente, será posto em cena nos 

próximos tópicos. 

 

        3.4 Procedimentos teórico-metodológicos 

 

Conforme já exposto, no esquema apresentado anteriormente, os procedimentos 

metodológicos seguiram duas etapas: a de coleta e a de análise de dados. São etapas 

indissociáveis, que dão ao estudo a sustentabilidade necessária para a obtenção de 

resultados. 

 A etapa de coleta de dados traz os seguintes instrumentos de pesquisa: 

questionário semiestruturado, entrevista, narrativas sobre a docência. A teoria referente à 

análise dos dados terá o aporte da análise de conteúdo (BARDIN,2007), com o intuito de 

compreender os dados coletados, de “desvendar um pouco do contexto em que o objeto 

foi apreendido” (ABDALLA, 2008, p.43), respaldando-se na TRS (MOSCOVICI, 1978, 

2003, 2012), por entender que essa  teoria é “uma modalidade de conhecimento particular 

que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 26), “convertendo-se aqui como um sistema de interpretação que 

nos serve de mediação para o entendimento do nosso objeto de análise” (p.44). Também 

nos apoiamos na TNC (ABRIC, 1976, 1998, 2001a, 2001b), buscando as representações 

que permitem aos professores de Língua Portuguesa e Matemática dar um sentido à 

docência. 

Ao verificar que, em torno de 1100 profissionais atuam nas redes públicas da 

Baixada Santista, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, desenvolvendo a 

docência, nessa etapa escolar, optamos, então, por aplicar o questionário a pelo menos 

10% desse total.  Entretanto foi possível avançar um pouco mais e chegamos a um 

percentual de 14%, perfazendo um total de 157 docentes. As entrevistas abrangeram 11 

docentes e as narrativas sobre a docência foram escritas por 15 professores. 
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O tópico, a seguir, traz o caminho trilhado, para desvelar as representações dos 

sujeitos da pesquisa sobre a docência. 

Assim, a intenção, neste estudo, é colocar acento nos anos finais dessa etapa 

escolar, refletindo sobre os indicadores das avaliações de larga escala, as tensões vividas 

no exercício da docência dessa etapa e o que pensam e como pensam os sujeitos da 

pesquisa sobre a docência. 

Trata-se, então, de trazer os anos finais do Ensino Fundamental para o contexto 

da investigação como um caminho, que pode contribuir para a reflexão sobre as 

representações de professores de Língua Portuguesa e Matemática sobre a docência. 

 

       3.4.1 Coleta de dados 

 

A coleta de dados pode ser considerada um dos momentos mais importantes da 

realização de uma pesquisa, pois é durante a coleta de dados que o pesquisador obtém as 

informações necessárias para o desenvolvimento de seu estudo. Podemos, inclusive, 

afirmar que o sucesso da pesquisa depende, em grande parte, da maneira como o 

pesquisador faz a coleta dos dados. E, para coletar corretamente as informações 

necessárias para a realização de sua pesquisa, é desafio do pesquisador escolher 

corretamente os instrumentos de coleta, que atendam aos seus objetivos e que estejam de 

acordo com a técnica utilizada. 

São vários os instrumentos de coleta de dados, que podem ser utilizados pelo 

pesquisador para garantir o êxito de sua pesquisa. No entanto, é sempre importante 

lembrar que a escolha dos mesmos não pode se dar de forma aleatória. Existe uma série 

de cuidados a serem observados no momento de escolhê-los para a realização da pesquisa.   

Antes de fazer essa escolha, é importante que o pesquisador reflita sobre algumas 

questões que podem nortear corretamente a sua decisão: quais são os tipos de 

instrumentos de coleta de dados existentes? Quais instrumentos se adequam ao tipo de 

pesquisa que se pretendo fazer? O instrumento ou instrumentos escolhidos ajudam a 

obter, de forma satisfatória, as informações que sejam precisas para chegar às conclusões 

que se deseja com o estudo? 

Diante dessas inquietações, consideramos que o questionário, a entrevista e as 

narrativas sobre a docência, produzidas pelos sujeitos, são procedimentos de coleta de 

dados que melhor se adequam ao objetivo da pesquisa.   
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Os instrumentos para a coleta de dados levaram em consideração os sujeitos da 

pesquisa em relação ao objeto a ser pesquisado. Buscamos, então, no transcorrer do 

processo investigativo analisar e compreender as representações dos sujeitos sobre o 

objeto.  

 

3.4.1.1 Questionário 

 

O questionário, de acordo com Severino (2009, p. 125), “é um conjunto de 

questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas 

por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião sobre os assuntos em 

estudo”. 

 Para Gil (1999, p.128), o questionário pode ser definido  como uma técnica de 

investigação e, dessa forma, é “composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

E, neste sentido, segundo o autor (1999, p. 126), “a construção do questionário 

consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem 

redigidos” 

Nessa linha, Gil (1999) aponta algumas vantagens do questionário em relação a 

outras técnicas de coleta de dados: 

  

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam 

dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário 

pode ser enviado pelo correio;  

b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não 

exige o treinamento dos pesquisadores;  

                                         c) garante o anonimato das respostas; 

d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem   

     mais conveniente;  

e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto  

     pessoal do entrevistado. (GIL, 1999, p. 128-129) 
 

Na construção desse instrumento para a pesquisa, optamos por um caminho que 

revelasse elementos, dando conta de desvelar as representações sociais sobre a docência: 

objetivo deste trabalho. 

Dessa forma, a primeira parte da pesquisa contou com a elaboração de um 

questionário semiestruturado com questões fechadas e abertas.  Foi feito um pré-teste com 
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o questionário e ele foi aplicado para 28 (vinte e oito) professores. Após, conversamos 

com os mesmos e com a orientadora, decidimos que um questionário de 42 (quarenta e 

duas) questões era muito extenso, causaria exaustão e dificultaria a adesão à pesquisa. 

Optamos, então, por reduzi-lo.  

Assim, a pesquisa envolveu um questionário com 12 (doze) questões (APÊNDICE 

A), que objetivaram angariar elementos para captar as representações sociais dos sujeitos 

sobre a docência.  

As perguntas transitavam desde a questão da idade do sujeito, passando pela 

escolha da profissão, o desejo de formação continuada, a reflexão sobre educação e a 

própria docência; além de levá-los a pensar sobre política educacional.  

A abordagem aos sujeitos foi variada: em algumas escolas, a pesquisadora foi 

pessoalmente; a outras, contou com a ajuda de amigos, pois não conseguiria dar conta de 

aplicar este instrumento nas diversas cidades em que seria realizada a pesquisa de campo.  

Os dados coletados por meio do Questionário se encontram nos seguintes 

Apêndices: o Apêndice A traz, como mencionamos, as questões, que são fechadas, 

abertas e de evocação; o Apêndice B apresenta o modelo do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, que foi assinado por todos os sujeitos de pesquisa; o Apêndice C, 

aqueles relacionados às palavras de evocação; e o Apêndice D mostra os dados referentes 

às questões abertas.  

Também, em relação ao Questionário, foi abordada a Técnica de Associação Livre 

de Palavras (TALP), que será melhor explicitada no tópico, que trata da Teoria do Núcleo 

Comum (TNC), expondo como será realizada a análise. 

 

3.4.1.2 Entrevista 

 

Para Lüdke e André (1986, p.9), “a entrevista permite um maior aprofundamento 

das informações obtidas [...]”.  Essas autoras entendem que a entrevista é uma técnica, 

que “permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos” (p.34). Afirmam, ainda, 

que ela é uma das principais técnicas utilizadas nas ciências sociais, apontando, também, 

que a entrevista cria interação entre quem pergunta e quem responde. Dessa forma, 

entendemos, juntos com as autoras, que ela possibilita “aprofundamento de pontos 
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levantados em outras técnicas de coleta” (p.34). Afirmando, ainda que “a entrevista ganha 

vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado” (p.34). 

Marconi e Lakatos (1999, p.84) afirmam que a entrevista:  

 

[...] é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional. É um procedimento social, para 

a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento ou no 

tratamento de um problema social. 

 

 

Para Lüdke e André (1986), há dois tipos de entrevista: padronizada ou 

estruturada e a semiestruturada. Esta última desenvolve-se “a partir de um esquema 

básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as 

necessárias adaptações” (p. 34).   

Triviños (1987, p.146) aponta que a entrevista semiestruturada é: 

 

[...] aquela que parte de certos conhecimentos básicos apoiados em 

teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, 

oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que 

vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. 

Desta forma, o informante seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado 

pelo investigador, começa a participar do conteúdo de pesquisa. 

 

 Dessa forma, segundo Triviños (1987, p. 152), a entrevista semiestruturada “(...) 

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]”. 

Considerando o exposto, a presente investigação terá a entrevista como segunda 

etapa da coleta de dados. Na presente pesquisa, a escolha recaiu sobre a semiestruturada 

após análise de qual seria mais adequada para explorar e obter dados sobre o objeto de 

estudo. 

Na primeira etapa da pesquisa, ainda como aspecto exploratório, foram realizadas 

03 (três) entrevistas. Esse momento serviu como ponto de partida para a definição de um 

roteiro a ser aplicado posteriormente, ajudando numa maior familiaridade entre o 

pesquisador e o objeto pesquisado. Serviu, então, como um processo para aprimorar as 

ideias e descobrir caminhos, sempre em consonância com o objetivo proposto no estudo. 
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Assim, por meio desse instrumento, foram entrevistados 11 (onze) professores. 

Também, colocou-se acento no tempo de serviço no magistério, de modo a abranger os 

sujeitos com menor e maior experiência na profissão. Vale ressaltar, mais uma vez, que 

a pesquisadora acredita que os percursos profissionais podem determinar identidades e 

representações; logo, as vozes podem vir recheadas de elementos simbólicos, que 

reforcem essa afirmação. 

Dessa forma, ao pensar no roteiro das entrevistas, a intenção era, nesse encontro 

de pessoas, mapear duas vertentes que queríamos analisar, a fim de compreender as 

representações sociais dos professores da pesquisa sobre a docência. Diante disso, o 

quadro a seguir organiza o pensamento e a intenção do pesquisador na realização das 

entrevistas. 

 

    Quadro 3 - Sistematização do roteiro de entrevistas  

Docência ➢ O que é docência? 

➢ O que faz a docência? 

➢ A docência significa o quê para você? 

➢  Quais as expectativas em relação à docência? 

➢  Se você pudesse escolher um personagem para identificar a 

docência, qual escolheria? 

➢ Hoje, as avaliações de larga escala fazem parte do cotidiano 

escolar, estão inseridas numa política de bonificação, de 

avaliação meritocráticas, definindo, por vezes a atuação do 

professor, especialmente de Português e Matemática.  Você 

concorda ou discorda dessa afirmação? Justifique. 

   Exercício docente ➢ Para você, qual o perfil necessário para ser professor? 

➢  Como você avalia sua formação? 

➢  Sua atuação é motivada por..... 

➢ O que significa ser professor de Português / Matemática? 

➢  Como você   enxerga seu trabalho   frente a essa política 

educacional que envolve avaliações de larga escala? (SAEB, 

SARESP). Justifique. 

➢  Como você avalia sua atuação como professor? 

➢ Hoje, olhando tudo que você viveu na docência, você 

continuaria na profissão? mudaria? Explique. 

 

Diante dessa sistematização e com as entrevistas realizadas, partimos para uma 

nova etapa: as narrativas sobre a docência. A necessidade surgiu como possibilidade de 

entrecruzar as vozes que afloram nas entrevistas com os escritos dos sujeitos, que 

poderiam revelar de uma forma mais aprofundada as representações sociais sobre a 

docência.  
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   3.4.1.3 Narrativas sobre a docência: saberes e conceitos que elas trazem 

 

    As narrativas sobre a docência, realizadas por 15 docentes, têm intuito de  

discutir este objeto, utilizando-se de questões, que possam complementar as informações 

dos professores sobre a profissão que escolheram, porque escolheram e a imagem que 

fazem dela, de modo a compreender como eles dão sentido e significado a ela.  

Assim, não foi solicitado que os professores narrassem suas trajetórias formativas, 

mas que trouxessem à narrativa deles o olhar sobre a docência como objeto social. A 

intenção era que aflorassem as crenças, valores e atitudes em relação à profissão que 

exercem. Nessa medida, a possibilidade de utilizar a metodologia das narrativas, inspirou 

o pesquisador na busca de extrair das vozes dos sujeitos os contextos multifacetados que 

vivenciam; que, de alguma forma, direcionam seus comportamentos, e, para além disso, 

direcionam o significado que dão à docência. 

Dessa forma, o uso da abordagem metodológica das narrativas é um caminho que 

se entendeu relevante para a pesquisa. E como afirmam Carrenho e BerkenBrock-Rosito 

(2018, p. 17) “narrar é uma arte”, ligada a uma dimensão estética. Apontando, ainda, que 

é “possibilidade de desenvolvimento e emancipação”. Uma emancipação que provoca os 

sujeitos a adquirir autoria e, no caso deste trabalho, permite um olhar sobre a docência e 

uma reflexão sobre a ação dessa profissão. 

 Acreditamos que ela, além dessas potencialidades, também se coaduna com a 

técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2007) e a Teoria das Representações Sociais 

(MOSCOVICI, 1978, 2012). Assim, os sujeitos são chamados a falar da docência e sua 

inscrição nela. Não temos a pretensão de trabalhar com narrativas autobiográficas, mas 

buscamos elementos constitutivos de marcas representacionais, que contribuam com a 

análise de dados.  

As narrativas são, assim, uma incursão na e à docência pelos escritos dos 

professores que podem trazer autoconhecimento, entrelaçar o singular com o coletivo, 

despertar consciências sobre as marcas que traduzem a docência a esses sujeitos. 

(CARRENHO;  BERKENBROCK-ROSITO, 2018, p.26)   

 Nessa perspectiva, quando falamos sobre narrativas: 

As palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que 

pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são mais do que 

simplesmente palavras. E, por isso, as lutas pelas palavras, pelo 

significado e pelo controle das palavras, pela imposição de certas 

palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras palavras são 
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lutas em que se joga algo mais do que simplesmente palavras, algo mais 

que somente palavra. (LARROSA, 2002, p. 21) 

 

 

            Ainda é preciso insistir que essa possibilidade, vislumbrada nas e pelas narrativas, 

considera a questão de que se é para pensar a docência, não se pode fazê-lo sem o 

professor como sujeito desse pensar. 

           Nóvoa (2009), no livro “Professores: imagens do futuro presente”, aponta que, no 

século XXI, há uma relativa quebra na invisibilidade do professor. Retoma que:  

[...] a sua importância nunca esteve em causa, mas os olhares viraram-

se para outros problemas: nos anos 70, foi o tempo da racionalização 

do ensino, da pedagogia por objectivos, do esforço para prever, 

planificar, controlar; depois, nos anos 80, vieram as grandes reformas 

educativas, centradas na estrutura dos sistemas escolares e, muito 

particularmente, na engenharia do currículo; nos anos 90, dedicou-se 

uma atenção especial às organizações escolares, ao seu funcionamento, 

administração e gestão. Já perto do final do século XX, importantes 

estudos internacionais, comparados, alertaram para o problema das 

aprendizagens. Learning matters. E quando se fala de aprendizagens, 

fala-se, inevitavelmente, de professores. (NÓVOA, 2009, p.12) 

 

             Nessa reflexão, Nóvoa (2009, p. 13) aponta que o professor surge, no século XXI, 

“como elementos insubstituíveis não só na promoção das aprendizagens, mas também na 

construção de processos de inclusão que respondam aos desafios da diversidade e no 

desenvolvimento de métodos apropriados de utilização das novas tecnologias”. 

Tomando essas afirmações como premissas, neste trabalho, especificamente, na 

parte que trata de discutir e analisar as narrativas dos professores, podemos aludir que 

estas funcionarão como catalisadoras nas possíveis reflexões sobre orientações de 

políticas públicas de formação, por meio do desvelar das representações sociais sobre a 

docência. 

Essa possibilidade pode configurar-se em um novo horizonte, em termos de 

formação para os professores dos anos finais do Ensino Fundamental.   

As narrativas, que serão aqui analisadas, trazem um sentido reflexivo e decompõe 

uma imagem. E por essa razão, entendemos que:  

 

[...] O sentido do que somos depende das histórias que contamos a nós 

mesmos [...], em particular das construções narrativas nas quais cada 

um de nós é, ao mesmo tempo, o autor, o narrador e o personagem 
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principal [...] Talvez os homens não sejamos outra coisa que um modo 

particular de contarmos o que somos. (LARROSA, 1994, p. 43) 

Assim, diante dessas colocações, escrever é um exercício complexo, 

principalmente, quando envolve falar de si.  Abre-se uma “cortina”, quando se expõe 

sentimentos; uma vez que são descortinados pensamentos, que podem reviver, rever ou 

ainda reinventar aquilo que se pensa sobre determinado objeto.  

Dessa forma, as abordagens teórico-metodológicas, que serão utilizadas para 

análise de dados buscarão sentido na subjetividade do sujeito, esmiuçando, ou pelo menos 

tentando, por meio das vozes dos mesmos, ou o (s) olhar (es) que os professores de Língua 

Portuguesa e Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental da  RMBS  declinam 

sobre a  profissão, e que pode(m) constituir  representações sociais sobre a docência . 

 

        3.4.2 O caminho da análise dos dados  

 

 A análise dos dados implica em organização. O pesquisador precisa olhar para os 

dados, tendo ciência da abordagem metodológica de análise que irá utilizar. Representa 

o momento da reflexão e da interpretação, construído com base em critérios 

epistemológicos. 

 Trata-se, então, do espaço em que o investigador lança mão dos dados coletados, 

buscando extrair sentidos e significados em relação ao objeto de estudo. 

 Nesta perspectiva, nos próximos tópicos, desenvolveremos o caminho da análise 

dos dados. 

  

3.4.2.1 A técnica de Análise de Conteúdo 

O significado de um objeto pode ser absorvido, compreendido e 

generalizado a partir de suas características definidoras e pelo seu 

corpus de significação. (FRANCO, 2003, p.13) 
 

  Em seu livro, Bardin (2007, p. 31) pergunta: “Para que serve a análise de 

conteúdo?” Afirma a autora que é preciso saber a razão e a finalidade de utilizar essa 

técnica. 

 Assim, utilizar a análise de conteúdo, nessa investigação, seria uma forma de 

desvelar os sentidos simbólicos que os sujeitos da pesquisa têm em relação ao objeto 
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“docência”. Trata, assim, de utilizar essa técnica para compreender as representações 

sociais dos sujeitos da pesquisa sobre a docência. 

Bardin (2007, p. 31) indica que: 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 

apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas 

marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo 

de aplicação muito vasto: as comunicações. 

 

Dessa forma, para atingir ao objetivo proposto neste estudo, será necessário 

enveredar pelas fases desenvolvidas por Bardin (2007, p. 95): 1) a pré-análise; 2) a 

exploração do material; e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Conforme a própria autora nos aponta, cada fase segue um roteiro. Isso significa 

que, em um primeiro momento, realizamos o que Bardin (1977) chama de “leitura 

flutuante” (p.96), quando estabelecemos contato com os documentos legais sobre os anos 

finais do Ensino Fundamental e os referentes à formação dos professores para essa etapa 

escolar; além de burilar nos achados que as vozes dos sujeitos trouxeram. Também, 

procedemos, desse modo, quando revisitamos os referenciais teóricos (MOSCOVICI, 

1978, 2003, 2012, ABRIC, 1998, 2001; DUBAR, 2005, 2006), tendo em vista os dados 

obtidos por meio do Questionário. 

Em seguida, realizamos o que Bardin (2007, p. 96) chama de constituição de um 

corpus e que Abdalla (2008) denomina como “um percurso de investigação e de 

formação” (p.64). Bardin (2007, p. 96), também, indica que a constituição desse corpus, 

conceituado por ela como “conjunto dos documentos tidos em conta para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos” (p. 97), implica seguir, por vezes, escolhas, 

seleções e regras.  

Assim, neste trabalho, seguimos as regras propostas pela autora (p. 97-98). Ou 

seja: a regra da exaustividade, em que reunimos todos os materiais para análise, sem 

deixar de observar a regra de não-seletividade, de modo que os elementos pudessem de 

fato constituir um corpus de análise; a regra da representatividade, em que se buscou 

analisar uma amostra representativa do universo inicial; a regra da homogeneidade, em 

que procuramos obedecer a critérios precisos de escolha na retenção dos documentos para 

análise e delimitação das categorias; e, por fim, a regra da pertinência, em que 

observamos se os documentos retidos eram adequados, enquanto fonte de informação, de 

modo a corresponderem ao objetivo proposto neste trabalho. 
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O caminho exploratório ou de codificação do material (BARDIN, 2007) encontra-

se no quarto cenário deste trabalho. Entretanto, o mesmo busca analisar os dados 

coletados por meio do Questionário; ou seja, de suas questões fechadas, abertas e de 

evocação, agregando-os em dimensão, categorias e unidades de sentido.  

Além disso, o tratamento analítico buscará apoio no arcabouço teórico utilizado 

neste estudo, de tal sorte que possam emergir as RS sobre a docência dos professores de 

Língua Portuguesa e Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental da rede pública 

da região da Baixada Santista. 

 

3.4.2.2 TRS como aporte teórico-metodológico 

 

Uma frase, um enigma, uma teoria [...] aguçam a curiosidade, prendem 

a atenção. Fragmentos de diálogo, leituras descontínuas, expressões 

ouvidas [...] misturam-se às suas impressões; brotam as recordações, as 

experiências comuns apossam-se delas. Graças a esses falatórios, não 

só as informações são transmitidas e os hábitos dos grupos confirmados, 

mas cada um adquire uma competência enciclopédica acerca do que é 

o objeto de discussão. À medida que a conversa coletiva progride [...] a 

sociedade começa a ser habitada por novas frases e visões. 

(MOSCOVICI, 1978, p.53) 

 

Partimos do princípio, junto com Moscovici (2003, p. 11), de que “toda repre-

sentação é de alguém tanto quanto de alguma coisa, configurando-se como uma forma de 

conhecimento por meio da qual aquele que conhece se substitui no que é conhecido”. A 

TRS tem um enfoque que possibilita captar impressões, significados e sentidos que 

circulam nos pensamentos das pessoas e que são compartilhados por elas. É, pois, um 

conhecimento que se constitui por meio da elaboração e comunicação entre os indivíduos 

ou grupos sociais. Nessa medida, e, também, com base em Jodelet (2001, p. 17-18), as 

representações sociais “circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas 

nas imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e em organizações materiais e 

espaciais”. Isso significa que os sujeitos se expressam por meio de crenças, 

comportamentos e valores em relação a um objeto. 

Assim, trazer um estudo sobre representações sociais para o âmbito educacional, 

especialmente, para os anos finais do Ensino Fundamental, pode possibilitar descortinar 

discussões e proposições de políticas educacionais.  Isso, porque entendemos, junto com 

Jodelet (2001, p. 22), que as representações sociais são: 
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Como fenômenos cognitivos, associam o pertencimento social dos 

indivíduos às implicações afetivas e normativas, às interiorizações das 

experiências, das práticas, dos modelos de conduta e de pensamento, 

socialmente inculcados ou transmitidos pela comunicação social, que aí 

estão ligados. Por esta razão, seu estudo constitui uma contribuição 

decisiva para a aproximação da vida mental individual e coletiva. 

 

Em outras palavras, as representações sociais é um processo de elaboração do 

conhecimento socializado na e pela interação social, que constrói e reconstrói valores, 

crenças, atitudes, os quais circulam na sociedade. 

Levada por esse pensamento, a intenção é analisar os dados do presente estudo 

com base na TRS para dar conta de responder às seguintes questões: a) investigar as 

trajetórias acadêmicas e profissionais dos professores de Língua Portuguesa e Matemática 

dos anos finais do ensino fundamental da rede pública da Região Metropolitana da 

Baixada Santista; b) identificar que categorias representacionais que os sujeitos elegem 

como repertório da docência; e c) como percebem as políticas públicas em relação à 

docência. E, assim, entender os pensamentos desses professores de Língua Portuguesa e 

Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental, desvelando suas representações 

sociais sobre a docência. 

Aliada à TRS, a análise dos dados lançará mão da TNC. Há, nesse sentido, a 

intenção de utilizar essa teoria como aporte teórico-metodológico com a intenção de 

compreender como estão postas as representações sociais sobre a docência para os 

sujeitos da pesquisa.  

 

     3.4.2.3 TNC como aporte teórico-metodológico 
 

A organização de uma representação 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, 1998, p. 31). 

A utilização dessa teoria, que traz uma abordagem estrutural das representações 

sociais, possibilita estudar as relações dos elementos que envolvem uma representação, 

fazendo emergir a significação e organização interna da mesma.  Organização esta que se 

delimita em Núcleo Central e Sistema Periférico. Nessa linha de análise, cumpre observar 

que, ao buscar analisar alguns dados, por meio da TNC, se quer explicar, conforme Abric 

(1998, p. 28-30) indica, o papel das representações sociais nas relações sociais e nas 

atitudes/comportamentos de um indivíduo ou de um grupo.  
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A análise, então, tende a buscar elementos que construam uma argumentação, que 

dê conta de analisar as atitudes, crenças e valores sobre os quais os professores de Língua 

Portuguesa e Matemática debruçam o sentido e o significado da docência. 

Nesse caminho, procedeu-se, no questionário semiestruturado, à inserção de uma 

questão que utilizava a técnica de Associação Livre de Palavras (ALP). Essa técnica, 

desenvolvida por Vergès (apud OLIVEIRA, 2005), tem como finalidade captar palavras 

dos sujeitos a partir de termos ou palavras estímulo.  Oliveira (2005, p.578) afirma que:  

 

Cabe destacar que a quantidade de palavras ou expressões a serem 

respondidas deve ser estabelecida previamente pelo pesquisador. 

Recomenda-se, no entanto, que esse número não exceda a seis palavras, 

pois a prática tem mostrado que a partir de este palavras evocadas há 

um declínio na rapidez das respostas, evidenciando um trabalho mental 

lógico para as produções subsequentes, descaracterizando o caráter 

natural e espontâneo das evocações livres. 

 

Ao sujeito da pesquisa, foi solicitado que, ao ler as palavras indutoras - docência, 

educação, políticas educacionais, selecionasse, de pronto, quatro outras que lhes viessem 

à cabeça. Após, este pedido, solicitou-se que indicasse, apontando de 1 a 4, a ordem de 

importância das mesmas (APÊNDICE C). 

A intencionalidade ao escolher estes vocábulos encontra assento na busca de 

compreender, por meio deles, “[...] a significação, a consistência e a permanência da 

representação” (ABRIC, 1998, p. 31) dos sujeitos em relação à docência.  

Partindo dessa ideia de significação e hierarquização, consistência e permanência 

da representação, Abric (1998) entende que as representações se organizam em torno de 

dois sistemas: Núcleo Central e Sistema Periférico. Explica, ainda, que as RS são “uma 

forma de visão global e unitária de um objeto, mas também de um sujeito” (p.27), 

concebendo que o indivíduo age conforme sua relação com o meio físico e social. 

Para extrair os dados é usado a técnica de Associação Livre de Palavras, em 

seguida, as palavras evocadas são inseridas no EVOC, o qual apresenta para análise de 

dados uma figura que traz a frequência (F) e ordem média das evocações (OME).  

Para dar conta da análise, o software EVOC será usado, trazendo os subprogramas 

como Rangmot para calcular a frequência e a distribuição de fileiras de cada palavra, e o 

Rangfrq para elaborar o quadro de quatro casas, contendo as palavras proferidas pelos 

sujeitos e distribuídas de forma a demonstrar as que estão no quadrante do Núcleo Central 

e as que estão no Sistema Periférico. Assim: 
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O EVOC é software livre de registro, disponível em 

www.pucsp.br/pos/ped/rsee/evoc.htm, compreendendo um conjunto de 

16 subprogramas informatizados (lexique,trievoc, nettoie, ragmont, 

listvoc,aidecat,catevoc, redocat, catini, tricat, statcat,discat, rangfrq, 

complex, rangmotp, selevoc). (SARAIVA, VIEIRA, COUTINHO, 

2011, p. 150). 

 

A organização visual é feita em 4 (quatro) quadrantes, conforme segue: 

 

Quadro 4 - Quadrantes da Teoria do Núcleo Central - TCN 

ELEMENTOS DO NÚCLEO CENTRAL 

OME- Menor que a média – maior 

importância 

Elementos mais frequentes 

PRIMEIRA PERIFERIA 

OME - igual ou acima da média – menor 

importância 

Elementos mais frequentes 

ZONA DE CONTRASTE 

OME - menor que a média- Maior 

importância 

Elementos menos frequentes 

SEGUNDA PERIFERIA 

OME- igual ou acima da média - menor 

importância 

Elementos menos frequentes 

   Fonte: Organizado pela autora com base na TNC (ABRIC, 1998) e no EVOC. 

 

 Os termos são distribuídos nos quadrantes levando em conta a frequência de cada 

termo, medida por quantas vezes é evocado. Quando a palavra é pronunciada pelos 

sujeitos estabelece-se uma OME, sendo que quanto mais baixa a frequência mais 

prontamente ela é evocada. É relevante ressaltar que a utilização dessa técnica não pode 

ser feita de forma isolada e, por essa razão, ela compõe com os instrumentos usados, neste 

trabalho, possibilidades para a análise dos dados. (OLIVEIRA, 2005, p. 576). 

 

     3.4.2.4 Abordagem Metodológica das Narrativas como aporte teórico-

metodológico  

 

O processo de escrever sobre a profissão que se exerce e, até mesmo, apontando 

os porquês de se continuar nela, recria o olhar do sujeito em relação à sua identidade 

profissional, levando-o a refletir e a questionar a docência. Nesse contexto, a imagem 

sobre o objeto povoa o imaginário e desperta significados. Estes, por sua vez, podem 

direcionar o olhar do sujeito, movem-no, causando “impressão” (de imprimir marcas) 

sobre a profissão docente. 

http://www.pucsp.br/pos/ped/rsee/evoc.htm
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Enveredando nessa reflexão, entendemos que as narrativas dos professores, 

sujeitos dessa pesquisa, são experiências atravessadas pelo vivido que, por si só, 

configuram-se em aspecto importante de produção de representação social. 

Isso posto, percebemos que não há linearidade ou cronologia para a “impressão” 

dessas marcas e, sendo assim, defendemos, aqui, que elas contornam o professor, 

“brotando” as Representações sobre a docência. 

Assim, durante o percurso do trabalho, a ideia de incorporar as narrativas dos 

professores à metodologia da pesquisa ganhou força. Por um lado, por oferecer um rico 

material de análise; e, por outro, por trazer um recurso investigativo, que poderia captar 

sentimentos e ações dos sujeitos e com isso aflorar significados que carregam acerca do 

objeto estudado, na presente pesquisa.  

Segundo Bolívar (2011, p.1): 

   

A investigação narrativa (na terminologia anglo-saxônica) se concentra 

na história como um objeto de estudo, vendo como indivíduos ou 

grupos dão significado para eventos e experiências através de um 

conjunto de histórias. Na nossa condição pós-moderna, esse tipo de 

pesquisa está adquirindo cada vez mais relevância nas ciências sociais, 

após a crise da pesquisa positivista convencional ou dissolução do 

sujeito em estruturas (por um materialismo primeiro e um 

estruturalismo mais tarde), reivindicando um retorno crescente do ator 

e a voz de assuntos para explicar fenômenos sociais. (tradução nossa) 

 

 

            Não há pretensões, reafirmamos, de enveredar pelas questões autobiográficas, 

mas, entendemos que o sujeito desse estudo pode refletir sobre si e sua trajetória docente, 

sendo possível, com as narrativas, reconhecer e compreender a imagem construída sobre 

a profissão que exerce.  

            Nessa perspectiva, a narrativa pode levar o sujeito a apontar sua vivência, sua 

escolha pela docência e, com isso, demonstrar sua posição no contexto da profissão.  Isso 

porque entendemos, junto com Rabelo (2011.p172), que “o professor não é só um 

trabalhador na sociedade, ele pode ser um formador de opiniões e um investigador de 

discussões”. O que significa dizer que “a sua tomada de posição interfere não só na sua 

vida, mas na própria formação da sociedade” (p.172). 

 Ao buscar as narrativas dos professores, pretendemos não um relato de vida, 

mas aceder suas ideias sobre a docência e, dessa forma, possibilitar que as vozes dos 

professores tragam dados sobre a profissão que exercem.  

 E, assim, o vivido docente pode servir como:  
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[...] uma mediação do conhecimento de si em sua existencialidade, que 

oferece à reflexão de seu autor oportunidades de tomada de consciência 

sobre diferentes registros de expressão e de representações de si, assim 

como sobre as dinâmicas que orientam sua formação. (JOSSO, 2007, 

p.419) 

 

 

  Nessa medida, o presente trabalho envereda por contextos que possam estar 

circunscritos na corrente metodológica de investigação, de Josso (2002, p.141), pois 

entendemos que as narrativas “garimpadas” podem estabelecer: 

[...] a construção de um saber de interpretação intersubjetiva de um 

material linguístico, evocando a interioridade dos atores ou mais 

precisamente ainda, a vida deste mundo interior através das 

representações, das ideias, dos sentimentos, das emoções, do 

imaginário, dos valores, dos projetos e das buscas que o constituem e o 

animam. 

 

 

Logo, ao levar os professores a desvelar-se, resgatando a motivação da escolha e 

os porquês de continuar na profissão, procuramos expor suas vozes, que podem constituir 

as representações sobre a docência. Isso, porque entendemos que as relações que eles 

estabelecem, ao logo da trajetória profissional, onde situam conflitos, contradições, 

alegrias, tristezas, amores, prazeres, são imbricadas por momentos que os fazem e os 

refazem como profissionais. Ou seja, “[...] ensinamos aquilo que somos e que, naquilo 

que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos” (NÓVOA, 2009, p. 38). 

Além disso, as narrativas de si, no âmbito profissional, podem indicar “como me 

tornei no que sou” e “como tenho eu as ideias que tenho” (JOSSO,1988, p.41). 

Segundo Passeggi, Souza e Vicentini (2011, p. 370): 

 

[...] as pesquisas educacionais sobre as escritas de si nos processos de 

formação e profissionalização docente expandem-se, no Brasil, a partir 

dos anos 1990, na sequência do que se pode denominar de “a virada 

biográfica em Educação”. Muitos estudos sobre a profissão docente 

voltam-se, desde então, para a maneira como os professores vivenciam 

os processos de formação no decorrer de sua existência e privilegiam a 

reflexão sobre as experiências vividas no magistério. 

 

 

É, pois, um novo viés investigativo a ser perseguido, com intuito de analisar e 

compreender as representações sobre a docência, visando, assim, a navegar, junto com os 

sujeitos, nas questões que envolvem sua história na docência. É uma tentativa de provocar 
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no sujeito a necessidade de olhar para si, enquanto profissional do magistério e, ao fazer 

isso, projetar esse olhar no texto.          

           Assim, sendo o professor uma pessoa, no caso em questão, analisado em duas 

dimensões, pessoal e profissional, que vivencia, no seu dia a dia, momentos, que podem 

servir de sustentação para o sentido e significado dado à docência, a utilização da 

metodologia das narrativas configura-se como instrumento possível para evidenciar  

representações. Não se trata de buscar “verdades” no ato de “olhar para si” enquanto 

docente, mas de desnudar a “consciência” que ele tem sobre a função que exerce, como a 

exerce e por que a exerce. 

             A proposta, então, resvala numa “escrita de si” que envolve o fazer docente, o 

percurso que o profissional seguiu e segue para construir uma representação da docência.   

               Nessa medida, ao olhar para “si”, os sujeitos olharão para a experiência vivida. 

Assim, com base em PASSEGGI (2011, p.148): 

 

[...] o termo experiência, como se sabe, deriva do latim experientia/ae e 

remete à “prova, ensaio, tentativa”, o que implica da parte do sujeito a 

capacidade de entendimento, julgamento, avaliação do que acontece e 

do que lhe acontece. 

 

Esse processo, entendemos, acumula vivências embebidas pelos sentidos e 

significados construídos ao longo do percurso. Assim, a incursão  na “escrita de si”, 

entendido como processo de descoberta de si mesmo (a) e daquilo que essa descoberta 

reflete, enquanto ação profissional, “permite que vá (re) tecendo representações de 

princípios fundadores da docência e desvelando suas travessias para se  tornar que está 

sendo” (PASSEGGI, 2010, p. 35). 

           Essas dimensões - pessoal e profissional -, apontadas, neste trabalho, em que o 

sujeito se encontra, não se dá em um vazio; aliás, estão envoltas e articuladas à apreensão 

de uma realidade. E, neste sentido, resulta em enfrentamentos e tomadas de 

decisões/atitudes. 

A narração, que aqui é exposta, apresenta-se no contexto de quem olha o passado 

e, ao mesmo tempo, aponta as escolhas do professor no presente. Ou seja, buscamos com 

as narrativas, desvendar a docência para os sujeitos, levando em conta os 

questionamentos, que enfrenta ao exercê-la, a escolha por ela e o significado que ela tem. 

Nesse sentido, foi dado ao sujeito o seguinte “comando”:  
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Pensando no contexto anterior a sua formação docente, o período de sua formação 

e do seu exercício docente, qual a narrativa que perpassa sua docência?  Levando 

em conta os questionamentos a seguir narre sua história: o que é a Docência?  Por 

que escolhi ser docente? O que significa exercer a docência? 

Por favor, registre seu nome, disciplina de atuação e tempo de serviço. 

 

Nesse sentido, essas narrativas poderão contribuir para analisar e compreender as 

representações sociais dos sujeitos sobre a docência. Podendo colocar, em evidência, 

aquilo que mobiliza esses docentes a continuar na profissão e o quê esperam dela; além 

de contribuir para produzir conhecimento. 

Assim, provocar a descoberta dessas representações pode permitir a formulação 

de políticas educacionais para os anos finais do Ensino Fundamental. É um contexto que 

pode alimentar um processo formativo, evocando práticas formativas, marcadas por 

escolhas e questionamentos. 

É pertinente dizer que as narrativas amplificam a imagem da docência, na medida 

em que elas digerem as memórias, sentimentos e experiências, mesmo que 

involuntariamente. 

Por fim, reiteramos que trabalhar os escritos narrativos dos sujeitos, neste 

trabalho, é uma forma de trazer a relação entre as dimensões pessoal e profissional que 

compõem, em nosso entender e após análise das vozes dos sujeitos, o propósito da 

docência para os sujeitos da pesquisa. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

MARCAS NO CAMINHO: INTERPRETANDO OS DADOS 

  

Por detrás do discurso aparente geralmente simbólico e polissêmico 

esconde-se um sentido que convém desvendar. (BARDIN, 2007, p. 14) 

  

Sou uma profissional que ainda tem muitas falhas, porém procuro 

escutar meus colegas e me apropriar de assuntos que sejam relevantes 

a minha formação continuada... me autoavalio e mudo estratégias 

sempre que acredito ser necessário. Sempre que possível me 

atualizando e fazendo o melhor que posso pela formação dos meus 

alunos. (E-5, APÊNDICE E) 

 

 

A propositura desse Capítulo é apresentar e discutir os dados coletados. Mas antes 

de fazê-lo, retomamos questões metodológicas como forma de explicitar melhor o 

caminho escolhido para desvelar as representações sociais sobre a docência. 

Consideramos, assim, que elas são um processo que tornam ideias, valores, crenças em 

atitudes que se materializam ou se naturalizam no seio de um indivíduo ou de um grupo 

social. 

Nesse sentido, a intenção é de “mapear” as vozes dos professores, para entender 

que as representações sociais, que são construídas por meio da comunicação entre eles, 

possibilitam que se identifiquem, percebendo, dessa forma, que se configuram em um 

grupo social. E, dessa constituição de grupo, é possível que haja decisões tomadas, e 

comportamentos que possam ser legitimados em relação ao entendimento sobre a 

docência.  

Os dados empíricos, discutidos neste trabalho, foram obtidos no contexto de uma 

pesquisa, que investiga professores de Língua Portuguesa e Matemática das escolas 

públicas, atuantes nos anos finais do Ensino Fundamental da RMBS, que, como já foi 

mencionado, compõe-se por 9 municípios (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 

Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente). 

Assim, neste Capítulo, será apresentada a sistematização da análise e interpretação 

dos dados da pesquisa, fundamentada na Análise de Conteúdo, de Bardin (2007), na 
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Teoria das Representações Sociais (TRS), de Moscovici (1978, 2003, 2012), na Teoria 

do Núcleo Central (TNC), de Abric (1998), nas concepções de identidade de Dubar 

(1997, 1998, 2006), e utilizando, também, a abordagem metodológica das narrativas, de 

Josso (1988, 2004). 

 Reiterando a ideia de que representações são sempre de algo ou de alguém, como 

afirma Jodelet (2001, 2005, 2009), a análise trata de compreender as representações dos 

sujeitos da pesquisa sobre a docência. E, neste sentido, busca a “construção de uma rede 

de significados” (MOSCOVICI, 1978, p. 289), que traduz a imagem que os professores 

fazem da profissão que exercem. 

 A TNC (ABRIC, 1976, 1998) enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural e, como já 

dito anteriormente, organiza-se em torno de um núcleo central e um sistema periférico. A 

intenção de utilizá-la, como instrumento teórico-metodológico, vai ao encontro de 

descobrir a memória coletiva dos sujeitos da pesquisa em relação aos significados que 

atribuem à docência, e que se sustentam, de forma rígida e estável, impedindo mudanças. 

E, com isso, podendo significar representações. 

 Ao usar a narrativa sobre a docência para obtenção de dados, mesmo que não seja 

a autobiográfica, tínhamos a intenção de possibilitar que o sujeito, em seus relatos 

escritos, pudesse refletir sobre o seu vivido na profissão, problematizando-o. E, com isso, 

criar condições de se enxergar como pessoa e profissional, de forma indissociável. É uma 

tentativa de reconstrução de olhar. Neste aspecto, é fazer com que os professores, ao 

escreverem sobre a docência, “[...] consigam atingir uma produção de conhecimentos que 

tenham sentido para eles e que eles próprios se inscrevam num projeto de conhecimento 

que os institua como sujeitos” (JOSSO, 2004, p. 25). 

Este Capítulo tece reflexões a respeito das representações sobre a docência, 

buscando quais seriam essas representações, por que os professores as têm e para que  

elas servem, a partir dos dados coletados por meio do questionário aplicado a 157 

professores, sendo 90 de Língua Portuguesa e 67 de Matemática, das entrevistas 

realizadas com 11 professores e das narrativas sobre a docência escritas por 15 

professores. E, nesta direção, identificam-se duas dimensões de análise: a dimensão 

pessoal, que considera a imagem que os professores apresentam sobre a docência; e a 

dimensão profissional, procurando desvelar a imagem que os professores têm a respeito 

do exercício docente. A seguir, trataremos de alguns elementos que consideramos 

importantes para a compreensão das representações sociais dos professores, sujeitos da 

pesquisa. 
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4.1 As Representações Sociais dos Professores de Língua Portuguesa e Matemática 

sobre a docência  

 

Pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação e da 

cooperação. Representações, obviamente, não são criadas por um 

indivíduo isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma 

vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão 

oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas 

representações morrem. (MOSCOVICI, 2003, p. 41) 

 

O docente é o mediador das transformações intelectual, cultural e social 

do indivíduo, viabilizando diversos percursos do processo de 

aprendizagem e compartilhando seus saberes. (Suj. M 411 - APÊNDICE 

D) 

 

Os dados trazem as vozes dos professores sobre a docência em duas perspectivas: 

uma, que procura entender como eles definem a docência; e outra, que busca compreender 

como esses sujeitos olham e percebem o exercício docente. Ambas procuram produzir 

uma discussão em torno do magistério para dar conta de compreender as representações 

sobre a docência. 

 Parece-nos, ao trabalhar com a vozes dos sujeitos, que a docência, “encarnada” 

por eles, está revestida de tensões, trazendo os conflitos de uma profissão, cujas 

representações estão centradas, em especial, no conceito de ensinar algo a alguém. Nesse 

sentido, Roldão (2007, p.94) afirma que:  

 

No que respeita à representação do conceito ensinar, a sua leitura é 

ainda hoje atravessada por uma tensão profunda (Roldão, 2005c) entre 

o “professar um saber” e o “fazer outros se apropriarem de um saber – 

ou melhor, “fazer aprender alguma coisa a alguém”. (grifos da autora) 

 

Nessa perspectiva a análise das falas, conforme diria Roldão (2007, p. 95), poderia 

demostrar, em uma primeira leitura, que os professores se deparam com uma “[...] postura 

mais tradicional do professor transmissivo, referenciado predominantemente a saberes 

disciplinares”; ou seja, ao “professar um saber”. E, como a própria autora afirma, 

poderíamos ter também uma segunda leitura, que seria direcionada a uma postura “[...] 

 
11 Os sujeitos da pesquisa são aqui denominados de Suj. P 1, P 2, e, assim por diante, para aqueles que 

forem professores de Língua Portuguesa; e, quando os trechos de fala se referirem aos professores de 

Matemática, esses serão denominados como Suj. M 1, M 2 etc.  
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mais pedagógica, alargada a um campo vasto de saberes, incluindo os disciplinares” (p. 

95), ao pensar que o ensinar é “fazer aprender alguma coisa a alguém” (p. 94). 

Por outro lado, as narrativas dos professores, que aqui apresentamos, estão 

fortemente impregnadas de valores, crenças e ideias, que nos revelam a relação 

inseparável entre o eu pessoal e o eu profissional. Diante disso, consideramos importante 

lembrar também da afirmação de Nóvoa (2007, p. 191), a seguir: 

 

[...] houve um tempo em que a possibilidade de estudar o ensino, para 

além da subjetividade do professor, foi considerada um sucesso 

científico e um passo essencial em direção a uma ciência objectiva da 

educação. Mas as utopias racionalistas não conseguiram pôr entre 

parêntesis a especificidade irredutível da acção de cada professor, numa 

óbvia relação entre as suas características pessoais e com as suas 

vivências profissionais. Como escreve Jennifer Nias: “o professor é a 

pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor”. 

 

A análise dos dados, então, coloca-nos em sintonia com as palavras anteriores de 

Nóvoa (2007), mas também com o pensamento de Moscovici (1978), a seguir, porque 

entendemos que as vozes dos sujeitos se configuram em pontos de vista dos indivíduos e 

grupos. E, por esta razão, seus discursos “[...] são encarados, tanto pelo seu caráter de 

comunicação quanto pelo seu caráter de expressão” (p. 49).  

Assim, as informações, as imagens e/ou campo de representação, e, sobretudo, as 

atitudes dos sujeitos da pesquisa (MOSCOVICI, 1978, 2012) refletem um 

comportamento impregnado de significações. Ganham, assim, um corpus, que 

redireciona o olhar desses sujeitos. Queremos dizer, com isso, que a atitude dos sujeitos 

advém da informação e da imagem representacional de alguma coisa. Ou, como 

Moscovici (2012, p. 72) destaca: “[...] é razoável concluir que as pessoas se informam e 

representam alguma coisa somente depois de terem tomado uma posição e em função da 

posição tomada”. 

Nessa direção, ao apurar os dados, identificando e analisando as representações 

sociais que surgem, significa também trazer à tona não só a construção da realidade sobre 

a docência que os sujeitos fazem; mas também, remete-nos ao universo de um processo 

identitário, em que estes se encontram, e como ao se tornarem um grupo social 

(professores) comunicam-se, criam imagens e consolidam comportamentos (atitudes) 

frente à docência. 

Inspiramo-nos, também, em Nóvoa (1995b, p. 16), quando menciona o processo 

identitário dos professores e indica os três AAA (Adesão, Acção e Autoconsciência). 
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Percebemos, neste trabalho, que as representações sociais, manifestadas nas vozes dos 

professores, enveredam por um percurso, que denominamos de três “TTT”: Tempo, 

Tensão e Trabalho. São momentos pelos quais passam o professor, e que trazem as 

vivências do dia a dia e podem direcionar o olhar e o exercício docente. 

 Estes três “TTT” tornam-se pano de fundo, que exprime, por meio das falas dos 

sujeitos, os enfretamentos que eles travam e que, talvez, seja o espaço onde ancoram suas 

representações, conforme nos ensina Moscovici (1978, 2012). 

Essa constatação dos “TTT”, na constituição das representações sociais sobre a 

docência, baseia-se nas vozes dos sujeitos coletadas na pesquisa. Dessa forma, o termo 

tempo remete a fatores ligados ao desgaste físico e mental, ao caminho percorrido pelo 

professor, seja em tempo de serviço, seja nos deslocamentos de escola para escola, ou de 

município para outro, ou em relação ao cotidiano, tendo que preparar aulas, corrigir 

provas e viver a vida privada. O termo tensão traz as angústias da desvalorização, das 

cobranças, certezas e incertezas, temores e enfrentamentos do dia a dia. E trabalho tem a 

ver com o resultado de uma ação, uma travessia, que envolve questões pedagógicas e 

administrativas, em um contexto político, social, cultural e econômico, em que os 

professores vivem.  

Esses termos – Tempo, Tensão e Trabalho – reforçam, também, as reflexões de 

Dubar (1997) sobre as formas identitárias que se estruturam por meio do espaço de 

posições sociais e pela temporalidade das trajetórias, que marcam, também, a “[...] 

identidade como espaço-tempo geracional” (p. 118), na demarcação de tensões, das 

marcas identitárias profissionais por meio dos diferentes ofícios e/ou trabalhos. Tudo isso 

vai delineando a constituição identitária, especialmente, quando o autor faz a seguinte 

afirmação:  

 

Ora, a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no acto do 

nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se sempre ao 

longo da vida. O indivíduo nunca a constrói sozinho: ela depende tanto 

dos julgamentos dos outros como das suas próprias orientações e 

autodefinições. A identidade é um produto de sucessivas socializações. 

(DUBAR, 1997, p. 13) 

 

O que significa entender, junto com Placco e Souza (2010, p. 85), que a 

“identidade é movimento”, pois “[...] as formas identitárias assumidas pelo profissional 

não são permanentes ou estanques, mas se transformam [...]”.  E esta transformação se 

dá, principalmente, por meio de seu trabalho, das tensões e/ou do jogo de forças e do 
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tempo que esses profissionais dispõem para serem professores e agirem como tal. Pois, 

como destaca Abdalla (2006, p. 46): 

 

Colocamos, assim, no jogo da vida, na busca de superar/dominar/vencer 

as necessidades no alcance da liberdade, a possibilidade de exercer 

nossa profissionalidade, articulando nossas representações e esquemas 

de ação (habitus), em um espaço concreto, socializado pelas maneiras 

de pensar, decidir e avaliar.  

   

Caminhando, nesse percurso, procuramos organizar os dados em torno de duas 

dimensões de análise. A primeira, que abordará a dimensão pessoal, traz a imagem que 

os sujeitos têm da docência; e, a segunda, acentua questões relacionadas à dimensão 

profissional, abordando a imagem que os sujeitos têm do exercício da profissão.  

Ao emergirem essas dimensões, entendemos, junto com Nóvoa (1995b, p. 17), 

que nos deparamos: 

 

[...] de novo face à pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. [...] 

Nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer como 

professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira 

de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira 

de ser. É impossível separar o eu profissional do eu pessoal (grifos do 

autor). 
 

 

Nessa relação entre o eu pessoal e eu profissional, percebemos que, em relação 

aos professores dessa pesquisa, há partilha de sentimentos, de valores e crenças na 

profissão que escolheram exercer. Inferimos que emergem, também, um contexto social 

que os torna um grupo. Um grupo que, aparentemente diverso, encontra-se submerso em 

atitudes voltadas para pensar uma docência que soluciona conflitos, embora não os 

provoque. Nessa medida, a maneira como estes professores entendem a docência e o 

exercício dela transita, de forma indissociável, entre a pessoa e o profissional que são; ou 

seja, entre o ser e o ensinar.   

A nossa atenção, então, mergulha nessas dimensões, que nos possibilitam 

mobilizar o entendimento quanto às representações sociais sobre a docência, que estão 

impregnadas nas vozes dos sujeitos. 

Assim, tomaremos como base, conforme já apontado anteriormente, as dimensões 

conceituadas por Moscovici (1978, p. 67-69): informação, campo de representação e/ou 

imagem e atitude, procurando compor o “mapa das relações e dos interesses sociais” 

(MOSCOVICI, 2012, p. 27) referentes à docência. 
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 A análise, também, levará em conta o pensamento dos sujeitos em relação à 

educação e às políticas educacionais, com o intuito de entender como esse olhar instiga e 

pode orientar os modos de pensar e agir frente à docência. 

Em relação à dimensão pessoal, a análise colocará o acento na imagem que os 

sujeitos têm da docência. Ou seja, é pessoal, porque ao expor a docência como algo que 

visualiza de dentro para fora, os professores acentuam suas expectativas a respeito da 

docência, o que implica pensar em um “ser”, que está se constituindo. Dubar (1997, p. 

136) diria, aqui, que se trata de um “processo de projecção pessoal”, que pensa em um 

“modelo ideal” que caracteriza a “dignidade da profissão”, e traduz uma “[...] imagem de 

marca, a sua valorização simbólica” (grifos nossos) (p. 136). E quanto à dimensão 

profissional, seria a imagem que os sujeitos têm do exercício docente, na direção do 

sujeito que olha a docência frente às possiblidades do agir, da ação docente. Trata-se de 

uma concepção que envolve a ação de um “ser”, ou seja, “o ensinar”, constituindo-se 

em torno do que mobiliza o exercício docente. Ambas as dimensões se imbricam e 

incorporam, com perspectivas diferentes, as questões relacionadas ao tempo de vivência 

na profissão, às tensões gestadas por seu cotidiano e ao trabalho a desempenhar; ou seja, 

ao que mencionamos como os três “TTT”. 

Diante das duas dimensões - pessoal e profissional -, estão alguns 

questionamentos:  Por que escolheram a licenciatura? Que enfrentamentos vivenciam que 

ora emergem descrença e angústia; ora orgulho e prazer? Que sentido/significado12 tem a 

docência e o exercício dela?  

Frente a estas questões, estão, como respostas, as vozes dos professores 

pesquisados e, que serão apontadas no decorrer da análise. Entretanto, é preciso ressaltar 

que essas dimensões não são estanques ou fragmentadas. Ao contrário, elas se 

movimentam, fluem e compõem um mosaico, em que os elementos, por vezes diferentes, 

 
12 Tomamos essas duas noções de “sentido” e “significado”, da teoria de Vygotsky (2000, p. 465), quando 

ele afirma que: “[...] o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluída, complexa, que tem várias zonas 

de estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas do sentido que a palavra adquire no 

contexto de algum discurso e, ademais uma zona mais estável, uniforme e exata” (grifos nossos). O autor 

também contribui para a compreensão dessas noções, quando destaca que: “Como se sabe, em contextos 

diferentes, a palavra muda facilmente de sentido. O significado, ao contrário, é um ponto imóvel e imutável 

que permanece estável em todas as mudanças de sentido de palavras em diferentes contextos (p. 465). Além 

disso, destacamos que Moscovici (1978, 2003, 2012) apresenta inúmeras aproximações com Vygotsky, que 

foram avaliadas por outros autores, como, por exemplo, por Castorina (2013), em seu artigo intitulado “A 

Teoria das Representações Sociais e a Psicologia de Vygostsky: o significado de uma análise comparativa”. 

Para maiores esclarecimentos, este texto explicita algumas aproximações entre estes dois autores, tendo 

como ponto de partida as representações sociais. 
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juntam-se e se justapõem, criando um sentido e um significado partilhados sobre a 

profissão. Nessa medida, embora a docência e sua ação englobem valores, atitudes e 

crenças de um grupo, mostrando as relações que vivenciam e os vínculos que 

estabelecem; elas também estão permeadas por reflexões que marcam suas lutas, 

enfrentamentos e escolhas.  

Assim, entendemos que as dimensões - pessoal e profissional - estão para os 

professores de Língua Portuguesa e Matemática em um movimento dialético, marcando-

os por condicionantes das políticas públicas educacionais e por suas próprias 

experiências, tornando-os um grupo social e, com isso, fazendo emergir representações 

sobre a docência.  

Isso significa que, na primeira dimensão, os sujeitos identificam a docência, 

apontando como ele (ela), professor (a), é ou deveria ser; e, na segunda, trazendo as 

certezas e incertezas para a ação da profissão que escolheu exercer. Entretanto, 

entendemos, como já mencionado, que essas duas dimensões são indissociáveis e 

delineiam as representações dos sujeitos da pesquisa. 

Assim, sistematizamos, no Quadro 5, o caminho analítico deste estudo: 

           

     Quadro 5– Sistematização da análise dos dados coletados 

T
em

p
o
 

T
en

sã
o
 

T
ra

b
a
lh

o
 

Dimensões Categorias Unidades de sentidos 

 

Dimensão pessoal:  

a imagem que os sujeitos 

têm da docência 

“eu pessoal” 

Noção/Visão da 

Docência 

1ª Unidade de Sentido: 

Docência idealizada 

2ª Unidade de Sentido: 

Docência como 

instrumento de 

transformação 

3ª Unidade de Sentido: 

Docência por vocação 

4ª Unidade de Sentido: 

Docência desvalorizada 

Dimensão profissional:  

a imagem que os sujeitos 

têm do exercício docente 

“eu profissional” 

Noção/Visão do 

Exercício Docente 

1ª Unidade de Sentido: 

Profissão das vivências 

significativas e dilemas 

2ª Unidade de Sentido: 

Profissão da 

transformação 

3ª Unidade de Sentido: 

Profissão da afetividade 

     Fonte: Quadro elaborado pela autora. 
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O Quadro anterior, ao delimitar as duas dimensões - a pessoal e a profissional -, 

as categorias de análise e as unidades de sentido, explicita o “roteiro” que foi seguido na 

análise dos dados. 

É preciso destacar, também, que a organização desse Quadro se deu a partir da 

técnica da análise de conteúdo (BARDIN, 2007), como já foi explicitado, assim como 

pela abordagem teórico-metodológica da TRS (MOSCOVICI, 1978, 2003, 2012) e da 

TNC (ABRIC, 1998); além de outros referenciais teóricos e os dados referentes aos 

depoimentos dos professores sobre a docência. Procuramos, dessa forma, mapear os 

sentidos que afloram das vozes dos professores sobre a docência, buscando tecer 

reflexões, que possam identificar qual é o seu olhar a respeito, e como ancoram as atitudes 

em relação a ela.  

Nessa medida as representações sociais parecem que vão sendo construídas no 

decorrer de um processo desenvolvido pelos professores, ao mobilizar e transformar a 

ação de ensinar. E, assim, entendem, como diria Roldão (2007, p. 101), que, ao exercerem 

a profissão, “ensinam não apenas porque sabem, mas porque sabem ensinar” (ROLDÃO, 

2007, p.101).  

Importa, então, indicar que os pensamentos, delineados pelos professores, 

revestem-se de representações sobre a docência, e estão apoiados em velhas e novas 

imagens, e acabam por indicar o percurso que eles entendem que a profissão deve 

percorrer. Neste percurso profissional, há todo um processo de mediação que faz parte 

do ser professor, movido por valores, vivências, emoções, saberes e fazeres. E, em relação 

à mediação, Roldão (2007, p.102) explicita:  

 

[...] saber produzir essa mediação não é um dom, embora alguns o 

tenham; não é uma técnica, embora requeira uma excelente 

operacionalização técnico-estratégica; não é uma vocação, embora 

alguns a possam sentir. É ser um profissional do ensino, legitimado por 

um conhecimento específico exigente e complexo [...]. (grifos nossos) 

 

Dessa forma, no contexto da análise, foram construídas imagens a partir dos 

“olhares” dos professores, que guiaram também o nosso “olhar”, balizando nossas 

considerações a respeito das representações sociais dos sujeitos sobre a docência. E, ao 

mesmo tempo, buscamos clarificar ao leitor a linha reflexiva adotada no presente 

trabalho. 

A seguir, discutimos as dimensões, as categorias de análise e as unidades de 

sentido  destacadas no Quadro 5, iniciando pela dimensão pessoal. 
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4.2 Dimensão Pessoal: a imagem que os professores têm da docência13 (1ª Dimensão 

de Análise) 

 

A profissão docente é de extrema importância a todos nós. (Suj.  P 69, 

APÊNDICE D) 

 

É uma profissão muito importante para o desenvolvimento da 

sociedade. (Suj. M 25, APÊNDICE D) 

 
A docência é uma profissão que apresenta uma base de conhecimentos 

capaz de descrever o que é necessário para a obtenção de um ensino 

efetivo, com padrões e critérios definidos para uma prática eficaz. (E-

10, APÊNDICE E) 

 

 

As possibilidades consideradas, nas vozes dos sujeitos, em relação à docência 

destacam o curso que o significado da profissão tem para os professores da pesquisa. Elas 

assentam o desenvolvimento pessoal em uma dimensão, que carrega o sentido de aprender 

como um processo contínuo e, em consequência, como uma ação que enriquece a 

profissão magistério. Assim, parece-nos que respondem às seguintes indagações: Quais 

são suas expectativas em relação à docência? Que fatos estão embutidos na questão 

pessoal, que cravam marcas nas vozes dos professores e alimentam suas atitudes? Que 

consenso discursivo mapeia as suas vozes? 

Baseando-nos na reflexão destes questionamentos, é possível considerar que essa 

dimensão orienta o sentido e o significado dado à docência, articulando as relações 

constituídas pelos professores no contexto da profissão. 

Nesta dimensão, buscamos entender como se estruturam e se organizam as 

representações sociais dos sujeitos sobre a docência (informação), assim como se 

traduzem as imagens que os professores têm em relação à docência (campo de 

representação); e, além disso, como é possível visualizar a orientação que o sujeito tem 

quanto à docência, tomando a posição em relação a ela (atitude). Ou seja, com o apoio de 

Moscovici (1978, 2012), procuramos revisitar as dimensões assinaladas por ele, já 

indicadas anteriormente, tais como: a informação, o campo de representação e/ou imagem 

e a atitude. 

 
13 Os trechos, aqui registrados, para a análise, são provenientes das questões abertas referentes ao 

Questionário aplicado, em que os sujeitos de pesquisa, como já mencionado, são denominados, quando 

forem de Língua Portuguesa, de Suj. P1, P2 etc., e quando forem de Matemática, de Suj. M 1, M2, e, assim, 

por diante, conforme o Apêndice D. Além disso, há os registros dos trechos das Entrevistas realizadas com 

11 professores, que serão identificados como: E, seguido pelo número de cada um (E-1, E-2 etc.); e os 

registros das Narrativas coletadas, que serão registrados com N, mais o número referente a cada um dos 

sujeito (N-1, N-2 etc.). Alguns trechos selecionados das entrevistas e das narrativas encontram-se no 

Apêndice E. 
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Segundo Abdalla (2008, p. 20), será preciso, também, compreender como se 

integram “as coordenadas sociais, o espaço e o tempo, em síntese, todos os elementos 

para contextualizar o objeto representado”. Neste caso: as representações sociais dos 

professores de Língua Portuguesa e Matemática dos anos finais do ensino fundamental 

sobre a docência. 

Com efeito,  enveredar, por esse  caminho, é pensar que:  
 

 

Sempre e em todo lugar, quando nós encontramos pessoas ou coisas e 

nos familiarizamos com elas, tais representações estão presentes. A 

informação que recebemos, e à qual tentamos dar um significado, está 

sob seu controle e não possui outro sentido para nós além do que elas 

dão a ele. (MOSCOVICI, 2003, p. 40, grifos nossos) 

 

 Em relação a esse aspecto, com base em Moscovici (2003, p. 105), consideramos 

importante examinar “[...] o aspecto simbólico dos nossos relacionamentos e dos 

universos consensuais em que nós habitamos”, e dar a este aspecto um significado e 

sentido conforme a citação anterior. Entretanto, também, temos que pensar, junto com 

este autor, que “[...] toda ‘cognição’, ‘motivação’ e ‘comportamento’ somente existem e 

têm repercussões uma vez que eles signifiquem algo e significar implica, por definição, 

que pelo menos duas pessoas compartilhem uma linguagem comum, valores comuns e 

memórias comuns” (MOSCOVICI, 2003, p. 105, grifos do autor). 

Dessa forma, a informação, o campo de representação e/ou imagem e a atitude - 

estrutura das representações sociais -, apontada por Moscovici (1978, 2003, 2012), é 

traduzida nos discursos, expondo os significados e sentidos dos sujeitos em relação à 

docência. 

No percurso de análise14 dessa dimensão, de acordo com os dados coletados, 

elegemos a Categoria “Noção/Visão da Docência” e a desmembramos em quatro 

Unidades de Sentido: Docência idealizada, Docência por vocação, Docência como 

instrumento de transformação e Docência desvalorizada. 

 

 
14 Trata-se de uma análise temática, conforme Bardin (2007), cuja unidade de registro é o tema. Como o 

tema significa a unidade de significação, fazer uma análise temática, segundo a autora, consiste em “[...] 

descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição 

podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (grifos da autora) (p. 99). Por isso, 

consideramos adequado denominar esses “núcleos de sentido” como “unidades de sentido”. 
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4.2.1 Noção15/Visão da Docência16 (Categoria de Análise) 

 

[...] o que se requer é que examinemos o aspecto simbólico dos nossos 

relacionamentos e dos universos consensuais em que nós habitamos. É 

isto que distingue o social do individual, o cultural do físico e o 

histórico do estático. (MOSCOVICI, 2003, p. 105) 

 

O olhar sobre um objeto sofre diferentes efeitos e pode revelar elementos 

preponderantes na construção de representações, em especial, conforme a epígrafe acima, 

se pretendemos examinar “o aspecto simbólico dos nossos relacionamentos e dos 

universos consensuais em que nós habitamos”. Assim, se pretendemos “examinar” a 

noção/visão da docência, é preciso que nos debrucemos sobre os aspectos simbólicos que 

orientam os sujeitos da pesquisa, no caso, os Professores de Língua Portuguesa e de 

Matemática conforme já mencionado. E, ao seguir nesta direção, é necessário considerar, 

também, junto com Moscovici (1978, p. 74), que: “[...] uma pessoa se informa e se 

representa alguma coisa unicamente depois de ter adotado uma posição, e em função da 

posição tomada”. 

Diante disso, esta categoria anunciada – Noção/Visão de Docência – procura, por 

meio dos dados obtidos junto ao Questionário, respondido por 157 professores, às 

Entrevistas, com 11 docentes e às Narrativas com 15 professores, desvelar o sentido e o 

significado que dão à docência ao reconhecê-la.  Sentido e significado que se estruturam, 

a partir da análise desses dados, em elementos representacionais, denominados, aqui, 

como: idealização, transformação, vocação e desvalorização. 

Dessa forma, a discussão em torno dessa categoria nos remete à leitura que fazem 

da docência, e está inserida na “organização de conhecimento que um grupo possui a 

respeito de um objeto social” (MOSCOVICI, 2012, p. 67). O que significa que “os 

 
15 Noção, do latim notio, significa conceito e/ou ideia, vem de “noscere”, e que pode ser entendido como 

“saber, vir a saber”. Para Abbagnano (2007, p. 833), o conceito de noção tem “[...] dois significados 

fundamentais: um muito geral, em que é qualquer ato de operação cognitiva, e outro específico, em que é 

uma classe especial de atos ou operações cognitivas”. Tomamos, neste trabalho, o segundo significado, 

porque tratamos de concepções de um grupo de professores que estão nos anos finais do ensino fundamental 

e que enfrentam normas, regras e políticas educativas; assim como espaços sociais, que embora não sejam 

iguais, apresentam similitudes que os fazem pensar e sentir representações sociais que se manifestam em 

“atos” ou “operações cognitivas” compartilhados por um grupo social. 
16 Visão, do latim visionem, significa, conforme Abbagnano (2007, p. 1201): 1. No sentido propriamente 

filosófico, o mesmo que intuição; 2. O sentido da vista; 3. Alucinações, sonhos, imagens de fantasmas ou 

de espíritos desencarnados, consideradas reais. Aqui, estamos levando em conta o sentido mais filosófico, 

de “intuição”, que, no latim intuitione, formado a partir da união de “n” (em dentro) e “tuere” (olhar para, 

guardar). Trata-se, conforme Abbagnano (2007, p. 672), de se assumir uma “visão de mundo”.  
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indivíduos compartilham a mesma capacidade de possuir muitos modos de pensar e 

representar” (MOSCOVICI, 2003, p. 213). 

Depreendem-se, então, dessa categoria, “posicionamentos”, que são aqui 

sistematizados em unidades de sentido (BARDIN, 2007), com o intuito de examinar os 

limites e possibilidades do pensamento dos professores, em um contexto em que o dito 

os torna um grupo. 

É importante ressaltar que, durante o tratamento dos dados, a triangulação feita, a 

partir dos três procedimentos da pesquisa (aplicação do questionário, entrevistas e 

narrativas sobre a docência), contribuiu para percebemos a interação existente na 

produção de sentido e significado em relação à docência. Em vista disso, as citações 

referentes às vozes dos professores, que aparecem em um ou outro momento de coleta da 

pesquisa, revelam um processo no qual se constituem as representações sociais desses 

sujeitos. No decorrer da análise, será possível observar que a relação subjetiva entre os 

professores e a docência se dá em um contexto social que marca, para eles, a realidade 

em que vivem.  

Assim, como diriam Abdalla e Villas Bôas (2018, p. 17), os depoimentos aqui 

descritos e analisados possibilitam que se estimule um olhar psicossocial sobre a 

educação, voltado para uma “[...] discussão simbólica dos fenômenos sociais a partir de 

uma perspectiva crítica e desestabilizadora”, na medida em que traduzem o que 

consideramos como os três “TTT” da docência. Pois, entendemos que o tempo de 

docência, as tensões pelas quais os professores passam no cotidiano de suas realidades, 

ainda mais agora, em tempos de pandemia17, e, sobretudo, pela intensificação do trabalho 

docente podem contribuir, como apontam as autoras (ABDALLA; VILLAS BÔAS, 2018, 

p. 17), para “[...] a compreensão das atuais problemáticas educacionais [...]”. 

E, a partir dessa contextualização, tomamos a noção/visão da docência ancorada 

na imagem que os sujeitos têm da docência, enquanto “eu pessoal”. Dubar (1997) 

 
17 Este Capítulo compreende algumas das análises que foram elaboradas durante a pandemia da Covid-19, 

indicando, assim, momentos muito difíceis para se pensar a docência, ainda mais, quando se quer analisá-

la como objeto de pesquisa e quando os dados não traduzem esta realidade, pois foram coletados em 

momentos anteriores. De qualquer modo, tecer uma análise sobre a docência, neste contexto social, político, 

sanitário e educacional de instabilidades, também é pensar em como está sendo criado um novo senso 

comum a respeito dos fenômenos sociais e o que tudo isso implica na (re) constituição da docência e de seu 

significado. Pois, como nos ensina Boaventura de Sousa Santos (2020, p. 6), é, neste cenário pandêmico, 

que “[...] a pandemia vem apenas agravar uma situação de crise a que a população mundial tem vindo a ser 

sujeita. Daí a sua específica periculosidade [...]. E, continua o autor: “O surto viral pulveriza este senso 

comum e evapora a segurança de um dia para o outro” (p. 7). O que nos torna frágeis para pensar e agir, 

ampliando nosso medo e sofrimento existencial até diante de nossas escolhas e decisões frente ao nosso 

objeto de estudo.     
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contribui para esta análise à medida em que explica que se trata de  uma “identidade para 

si”, em que: “Eu nunca posso ter a certeza que a minha identidade para mim coincide com 

a minha identidade para o Outro” (DUBAR, 1997, p. 104).  

É lógico que não estamos afirmando aqui que a noção/visão da docência, que 

reforça o “eu pessoal”, está desarticulada da “identidade para o outro”, porque como nos 

ensina este autor, “[...] a identidade para si e identidade para o outro são inseparáveis e 

estão ligadas de uma forma permanente” (p. 107) (grifos nossos). Entretanto, revendo a 

questão-problema da tese - Quais as Representações Sociais dos Professores de Língua 

Portuguesa e Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental sobre a docência? -, 

observamos que os dados identificam uma série de elementos representacionais, que 

fazem com que possamos inferir que há imagens da docência, de “dentro para fora”. Ou 

seja, imagens que reforçam as expectativas18 frente à profissão, no sentido de “docência 

idealizada”, “docência como instrumento de transformação”, “docência como vocação”, 

mas considerando, também, a “docência desvalorizada”. E isto se concentra no que 

denominamos como dimensão pessoal.  

 Tendo em vista essas considerações, buscamos destacar os dados, no Quadro 6, a 

seguir, sistematizando a 1ª dimensão - Pessoal -, trazendo a categoria  - Noção/Visão da 

Docência - e as respectivas unidades de sentido, bem como o caminho teórico-

metodológico, que têm a intenção de indicar o percurso percorrido na análise dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 De acordo com a etimologia da palavra “expectativa” (do latim – exspectatus + ivo ou exspectatum” – 

aguardado ou em vista), segundo Michaelis on-line, trata-se de: 1º situação de quem espera um 

acontecimento em tempo anunciado ou conhecido; 2º esperança baseada em supostos direitos, 

probabilidades ou promessas; 3º estado de quem espera um bem que se deseja e cuja realização se julga 

provável (MICHAELIS Online, s/d). Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/expectativa. 
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Quadro 6 – Sistematização da 1ª Dimensão de Análise: Pessoal 

 Noção/Visão da Docência                     TRS 

 

 

Análise de Conteúdo 

 

 

Metodologia das Narrativas 

 

 

Objeto de análise: docência  

           

         

 

 

               Questionário 

 

 

                 Entrevista 

 

 

        

         Narrativas da Docência 

          Ancorada na relação de       

   Expectativas do Sujeito 

 

         Imagem projetada de dentro 

para fora 

 

Docência 

                       Imagem 

 

Idealizada 

Vocacional 

Transformadora 

Desvalorizada 

                 Sentido 

 

              

             Significado 

 

 

Representações Sociais 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esses dados, sistematizados, no Quadro anterior, lembra-nos, mais uma vez, das 

três dimensões referenciadas, no que Moscovici (1978, 2012) denominou de informação, 

campo de representação ou imagem e atitude, e, também, da estrutura de natureza dupla 

das representações sociais: conceitual e figurativa. O que significa, segundo Moscovici 

(1978, p. 65), que as representações sociais têm por função: “[...] duplicar um sentido por 

uma figura, logo, objetivar por um lado [...] e uma figura por um sentido, logo, consolidar 

por outro lado [...]” (grifos nossos).  Ou seja, Moscovici denomina a esse processo de 

objetivação e ancoragem, e explicita que: 

 

Se a objetivação explica como os elementos representados de uma 

teoria se integram enquanto termos da realidade, a ancoragem permite 

compreender a forma como eles contribuem para exprimir e constituir 

as relações sociais. (MOSCOVICI, apud VALA, 2004, p. 473-474, 

grifos nossos) 

 

Nesta direção, esta categoria - Noção/Visão da Docência - busca mostrar, por 

meio das unidades de sentido elencadas, como os elementos representacionais, destacados 

pelas vozes dos professores pesquisados, fazem parte de um processo de objetivação e 
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ancoragem. Em especial, aqui, pretendemos mostrar como se dá a ancoragem da 

docência; ou seja, identificar e analisar como esses professores compreendem “a forma 

como eles contribuem para exprimir e constituir as relações sociais” em torno do 

significado e sentido da docência.  

 Dessa forma, a análise dos dados traz a possibilidade de articular os pensamentos 

dos professores, a problematização desse pensamento, e, ainda, a possibilidade de 

levantar questões/reflexões sobre o que esses profissionais pensam e agem a partir de suas 

representações sociais sobre a docência. Seguem, então, as quatro unidades de sentido, 

que dão concretude à análise que pretendemos desenvolver nesta primeira dimensão. 

 

4.2.1.1. Docência idealizada (1ª Unidade de Sentido) 
 

É difícil achar uma definição específica que seja típica de um 

profissional comum; não é uma profissão é algo maior que uma 

profissão. Não sei definir. (Suj. M 52) 

 

Para início da reflexão: Que idealização é esta que marca com vincos profundos 

o pensamento dos professores de Língua Portuguesa e de Matemática quanto à docência? 

Para nós, essas marcas depreendem das análises que esses sujeitos estabelecem em 

relação com a docência, quando idealizam a profissão, colocando-a em uma posição 

essencial.  

Observamos que os sujeitos da pesquisa, ao definirem a docência, envolvem-se 

em um encantamento pela profissão, idealizando-a. Constroem, reconstroem e reafirmam 

dia a dia essa relação com a docência associada a algo que lhes é essencial, pois, no caso, 

os professores estão imbuídos de expectativas; ou seja, de “esperanças”, “desejos”, e 

consideram que “os mesmos serão realizados”. Neste sentido, suas vozes trazem um olhar 

idealizado da docência. Esse aspecto simbólico com que concebem a docência nos faz 

pensar em Moscovici (2003, p. 30), quando diz que: “[...] nós percebemos o mundo tal 

como é e todas nossas percepções, ideias e atribuições são respostas aos estímulos do 

ambiente físico, ou quase físico, em que nós vivemos”.  Mas que mundo é esse que os 

professores veem e o associam à docência? Será um mundo idealizado também? Ou será 

um mundo que será “salvo” pela docência?  

Pelas vozes dos professores, a docência é considerada como uma profissão que irá 

transformar o homem em um ser melhor, irá “salvá-lo”, torná-lo “cidadão” e modificar o 

local onde vive.  Inferimos que, ao perceber o mundo, creditam à docência a possibilidade 

de modificá-lo, melhorá-lo.  
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Assim, a visão idealizada está ligada à maneira como o sujeito enxerga a docência 

e como se relaciona com ela. E, neste sentido, a escrita dos sujeitos desvela o 

encantamento pela profissão docente, estabelecendo uma crença que a torna “redentora 

dos indivíduos”.   

Essa unidade de sentido traduz o que esses sujeitos carregam dentro si em relação 

ao objeto em estudo, e nos remete, novamente, a Moscovici (2003, p. 60), 

compreendendo, junto com ele, que “[...] sem dúvida, cada fato, cada lugar comum 

esconde dentro da sua própria banalidade um mundo de conhecimento, determinada dose 

de cultura e um mistério que os fazem ao mesmo tempo compulsivo e fascinante”. 

Nessa medida os padrões de comportamento “adotados” pelos professores 

parecem que foram construídos e seguem um modelo já estabelecido. Significando que  

houve comunicação entre eles para “fornecimento de um código para o ‘intercâmbio’ 

social e de um código para nomearem e classificarem, sem ambiguidades, os diversos 

aspectos de seu mundo e de sua história individual em grupo” (MOSCOVICI, 1978, p. 

17, grifos do autor). 

Argumentando nesta direção, entendemos que o pensamento constituído em 

relação ao objeto, em estudo, penetra como fator determinante para a composição do 

significado de uma docência idealizada para os sujeitos. 

Ainda, em relação à docência idealizada, há que se refletir também sobre as 

marcas constitutivas de “herói”, em que a solução para vencer os problemas, que rodam 

o mundo real, interpenetra a crença de uma profissão viabilizadora de progresso e de vida 

melhor aos indivíduos. 

O que nos remete a pensar sobre a “temporalidade das representações”, de acordo 

com Jodelet (2017, p. 27-29), quando afirma que:  

 

As representações sociais estão na história e têm uma história: evoluem 

na medida das mudanças intervenientes nos modelos culturais, nas 

relações sociais, nas circunstâncias históricas que afetam os contextos 

em que se desenvolvem, nos agentes que as forjam a partir de sua 

experiência e de sua inserção em uma rede de vínculos sociais e 

intersubjetivos.  

 

As reflexões de Jodelet (2017) nos fazem pensar, novamente, naqueles três 

“TTT”, ou seja, no tempo, tensão e trabalho da docência. E, ao tratar de uma “docência 

idealizada”, este tempo revela toda uma história passada e aquela por vir, e em que as 

tensões e os conflitos da profissão são subsumidos para entrar em cena as expectativas, 
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traduzidas em esperanças, sonhos e desejos. E, nesta dimensão, o trabalho é aquele que 

“salvará” o mundo da Educação.  

Ainda, quanto à temporalidade das representações, Jodelet (2017) situa dois 

pontos importantes, que são necessários considerar:  

a) os vínculos essenciais entre as representações e as memórias sociais – este 

aspecto apontado por Jodelet (2017, p. 28) é importante, porque observamos, conforme 

as falas dos professores pesquisados, que os mesmos valorizam aquela memória de 

docência como “missão” como “salvadora do mundo”, recuperando, por exemplo, as 

finalidades da educação jesuítica19; e  

b) o estudo das representações permite apreender a história sendo feita – neste 

sentido, Jodelet (2017, p. 28) revela que as representações sociais “[...] têm, de algum 

modo, um valor premonitório ou antecipatório; uma potencialidade pouco reconhecida, 

mas que fundamenta o alcance de seu estudo para uma análise das dinâmicas sociais”.  

Essa “potencialidade” pode ser entendida aqui, também, como representações da 

docência no plano ideal, com condições de possibilidades para mudar e/ou transformar a 

realidade em que vivemos. Trata-se, aqui, de uma questão muito forte para os professores, 

como observamos, ao apurarmos os dados do questionário, das entrevistas e das narrativas 

sobre a docência. Pois, notamos que tais dados eram muito similares e convergências, 

indicando elementos representacionais de algo desejado, ideal, de missão e/ou salvação 

do mundo. E, por fim, acabam por fazer emergir esta imagem idealizada.   

Levando essas ideias em consideração, também, recorremos, para análise dos 

dados, a Josso (2004), em especial ao seu livro “Experiências de vida e formação”. 

Consideramos o que ela destaca como processo de conscientização. Processo este que 

engloba, segundo ela, três dimensões, tais como: formação, conhecimento e 

aprendizagem. Nas entrelinhas dos excertos apresentados, das duas dimensões de análise 

a que nos propomos - pessoal e profissional -, podemos notar o quanto os professores se 

formam no cotidiano das salas de aula, e como apreendem as relações com o 

conhecimento e aprendem a sua profissão.  

 
19 O trabalho educativo dos jesuítas, que aportaram aqui por meio da Companhia de Jesus, em 1549, 

deixaram, como afirma Paiva (2015), “[...] um caráter próprio à forma de educação e ao modo de pensar a 

organização do processo educacional como um todo”. Tal educação era “sustentada na hierarquia” e na 

“valorização da tradição como instrumento de manutenção da ordem” (p. 202). Com isso, diante “[...] de 

povos diferentes a serem conquistados e evangelizados, a Coroa se viu na tarefa de ‘salvá-los’. 

Transmitindo-lhes seus fundamentos e visão de mundo” (p. 204). E é, neste sentido, de “salvar” o mundo, 

no caso, as crianças e jovens, que os sujeitos da pesquisa idealizam, também, a docência. 
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 Nesse sentido, a narrativa sobre a docência traz os discursos dos professores a 

respeito de suas experiências e olhares sobre a profissão, permitindo emergir 

representações. Antes de iniciar com as falas dos sujeitos de pesquisa, revisitamos, ainda, 

mais alguns dos aspectos assinalados por Josso (2004, p. 118), que reproduzimos aqui, 

de forma resumida. São eles:  

a) a escrita necessita de duas narrativas: um inventário cronológico dos períodos 

significativos de vida e um retomar dessas balizas sob um enfoque interpretativo;  

b) há que se ter uma interpretação articulada das narrativas;  

c) perceber que as narrativas foram precedidas de recordações vindas à memória a partir 

da temática (ou questão) solicitada; e  

d) a narrativa precisa ser acrescida de reflexões interpretativas.  

Josso (2004) incluiu outros aspectos, mas consideramos que esses pontos 

contribuíram não só para elaborar o roteiro de cada um dos instrumentos desenvolvidos 

junto aos sujeitos de pesquisa (questionário, entrevista e narrativa); mas, sobretudo, para 

pensar na interpretação dos dados coletados, além de contribuir com o processo de 

análise. 

Diante dessas considerações, nos dados do Questionário, percebemos que as 

representações sociais dos professores refletiram sobre a docência como profissão 

idealizada, e indicaram falas neste sentido, comunicando e compartilhando escolhas nesta 

direção. 

Notamos excertos de fala a respeito da idealização da profissão, nos seguintes 

trechos retirados do Apêndice D (respostas à Questão 11 referente ao Questionário): 

 
A docência é um dos pilares da civilização, indispensável para o 

progresso social da humanidade. (Suj. P 2) 

 

Uma profissão primordial num país. (Suj. P 61) 

 

Essencial para a formação de um país mais crítico com pessoas 

conhecidas do passado e com capacidade para fazer escolhas. (Suj. M 

3) 

 

Uma profissão muito importante para o futuro de uma nação. (Suj. M 

12) (APÊNDICE D) 

 

 

Nesta primeira sequência de falas referente aos dados do questionário, assim como 

nos demais dados coletados por meio das entrevistas e das narrativas, não podemos deixar 

de nos lembrar, mais uma vez, do que Jodelet (2017, p. 28) descreve a respeito dos 
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vínculos essenciais entre as representações e as memórias sociais. Os excertos 

assinalados tendem a valorizar a marca da essencialidade da profissão docente, 

recuperando, de certa forma, as finalidades da “educação jesuítica”, no sentido de trazer 

o “progresso social da humanidade”, “o futuro de uma nação”. Apresenta, ainda, a 

memória de docência como “missão” como “salvadora do mundo”. 

 Os depoimentos, a seguir, coletados a partir das entrevistas, também reforçam o 

que foi apresentado anteriormente: “arte de transmitir”, “realização de sonhos”, “é poder 

aprender mais”, “apresenta o mais importante dos públicos que é o aluno”. Percebemos 

que as vozes dialogam, ganhando um “corpo”, que nos leva a pensar que as 

representações são construídas por meio de “influências recíprocas, através de 

negociações implícitas no curso das conversações, onde as pessoas se orientam para 

modelos simbólicos, imagens e valores compartilhados específicos” (MOSCOVICI, 

2003, p. 208). O que significa que os professores adquirem “repertório comum de 

interpretações e explicações” (p. 208). Vejamos, então, os excertos das entrevistas: 

 

É a arte de transmitir conhecimento e realização de sonhos. (E-4) 

 

A docência forma cidadão para a vida acadêmica, profissional e 

pessoal. (E-5) 

 

Docência é poder aprender mais e compartilhar este aprendizado. (E-6) 

 

A docência é uma profissão que apresenta uma base de conhecimentos 

capaz de descrever o que é necessário para a obtenção de um ensino 

efetivo, com padrões e critérios definidos para uma prática eficaz. 

Apresenta o mais importante dos públicos que é o aluno, todo o 

interesse está voltado para ele. (E-10) (APÊNDICE E) 

 

 Em relação às narrativas sobre a docência, a organização das ideias sobre a 

profissão, circulam e se intercruzam revelando um universo já instituído, desvelando, 

assim, uma docência que os sujeitos pensam que é ou deveria ser (MOSCOVICI, 1978). 

Consideramos, neste momento, a importância de se revisitar Dubar (1997, p. 136), 

quando recorre a Hughes (1955) e os seus “três mecanismos específicos da socialização 

profissional20”. Aqui, trataremos do segundo mecanismo, que “[...] diz respeito ao que 

 
20   Dubar (1997), em sua obra “A socialização: construção as identidades sociais e profissionais”, esclarece 

os mecanismos indicados por Hughes (1955), tais como: 1º “passagem através do espelho” – que “consiste 

em olhar o espectáculo do mundo às avessas, de forma a ver as coisas invertidas como se tivessem escritas 

no espelho”; a “descoberta da ‘realidade desencantada’” (p. 136); trata-se, aqui, de entender a “cultura 

profissional” que aparece como inverso da “cultura profana” (p. 136); 2º “instalação na dualidade” – entre 

o “modelo ideal”, que caracteriza a dignidade da profissão”, e o “modelo prático” (p. 136); e 3º processo 
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poderia chamar a ‘instalação na dualidade’, entre o ‘modelo ideal’ que caracteriza a 

‘dignidade da profissão’, a sua imagem de marca, a sua valorização simbólica, e o 

‘modelo prático’ que diz respeito ‘às tarefas quotidianas e aos trabalhos pesados e que 

mantém poucas relações com o primeiro” (grifos nossos).  O que queremos reforçar, a 

respeito das colocações de Dubar (1997), é a respeito desta “marca” da valorização 

simbólica, que é perseguida por todas as profissões. São marcas que traduzem, como 

Dubar (1997, p. 136) menciona, citando Hughes (1955), “modelos sagrados”, que estão 

muito distantes das “diversas vias da prática quotidiana” (p. 136)  

 Por certo, entendemos que narrar sobre a docência envolve revisitar a formação e 

as experiências construídas por estes diferentes professores, que têm em comum, pelo 

menos, o trabalho em escolas públicas e nos anos finais do ensino fundamental. Suas 

vozes, aqui expostas, apesar de não serem autobiográficas, trazem seus pensamentos em 

relação à profissão que exercem, revelando intenções, crenças, comportamentos. Partindo 

desse reconhecimento, as narrativas sobre a docência apontam o que segue: 

 

Exercer a docência é trabalhar com o corpo discente sem barreiras e 

preconceitos, usando fazeres-saberes diferenciados na escola atual com 

dinamismo. (N-3) 

 

Entendo que a docência é um ofício importante para a sociedade, a fim 

de melhor preparar nossos jovens para a vida social e do trabalho. 

Acredito que esta meta seja mesmo preparar o cidadão deste país para 

diversos compromissos sociais e profissionais, mas, apesar da relevante 

importância, não é assim que a sociedade, de fato, enxerga a profissão 

de professor. (N-6) 

 

Exercer a docência tem a ver com a realização de sonhos. Esses não se 

constroem da noite para o dia, mas, sim, por meio de um longo processo 

chamado: Educação. (N-9) (APÊNDICE E) 

 

A produção de sentido e significado voltada para a constituição de uma docência 

idealizada está marcada, pelo menos nestes trechos escolhidos, por palavras tais como:  

trabalhar com o corpo discente sem barreiras e preconceitos, fazeres-saberes diferenciados, 

dinamismo, ofício importante para a sociedade, melhor preparar nossos jovens para a vida social 

e do trabalho, preparar o cidadão deste país, realização de sonhos e Educação.  Nelas, a 

imagem que os professores expressam sobre a docência promove a atitude de entendê-la 

 
de projeção pessoal numa careira futura – que trata “identificação aos membros de um ‘grupo de referência’; 

uma espécie de “socialização antecipatória” (p. 136). 
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como aquela que é responsável pela relação dialética entre o mundo posto e que ser quer:  

mundo melhor.  

Há, então, nessas palavras, a força que instiga a luta, os enfrentamentos para 

transformar o lugar onde se vive. Há proposição de ser a docência meio de relação 

interpessoal que promove o bem comum; que denuncia as mazelas, mas anuncia as 

possibilidades. Há uma identificação de visão do objeto que os sujeitos usam para projetar 

a imagem sobre a docência, produzindo interações e determinando suas atitudes frente ao 

objeto. Isso significa que os professores “possuem o frescor da imaginação e o desejo de 

dar sentido à sociedade e ao universo a que pertencem” (MOSCOVICI, 1978, p. 56). 

E, neste sentido, para que pudéssemos discutir essa “docência idealizada” pelos 

professores, seria importante lembrar do que Abdalla (2006) destaca, ao refletir sobre O 

senso prático de ser e estar na profissão. Neste livro, a autora indica que a Escola e a 

Universidade deveriam oferecer espaços em parceria, para que se pudesse pautar, no 

coletivo, questões que traduzem este e outros significados da “docência”:  

 

Espaços que possam propiciar, regularmente, um tempo para 

professores descreverem, discutirem e registrarem suas situações de 

ensino (do aprender da profissão). E isso implica busca de informação, 

leitura sistemática, acompanhamento das novidades e troca de 

experiências. Implica, portanto, transformar as ações de 

desenvolvimento em redes de atuação que valorizem estratégias de 

aprendizagem da profissão em relação à: a) tomada de consciência em 

torno de resolução de problemas; b) aprendizagem de formas de 

tratamento das diferentes informações; c) explicitação das 

representações e prática dos professores; e d) reconstrução dos saberes 

através da organização, articulação e análise dos projetos e dos 

processos de condução e regulação dessas ações.  (ABDALLA, 2006, 

p. 112) 

 

 Consideramos que são oportunidades de aprendizagem profissional, quando a 

Escola (em parceria com a Universidade, se possível), pode oferecer tempos e espaços 

para que professores possam trocar experiências sobre o que fazem ou o que desejam 

fazer, explicitando, como revela Abdalla (2006): “representações e práticas” sobre a sua 

formação, construção de saberes, realização de ações nas diferentes situações 

pedagógicas ou didáticas. Talvez, os professores tivessem um outro tipo de 

representações sobre a docência. 

Na sequência da análise, trataremos da docência como instrumento de 

transformação, segunda unidade de sentido, que traz, adensando à dimensão anterior, o 
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lugar que a docência ocupa na sociedade e na imagem construída pelos professores da 

pesquisa em questão. 

 

4.2.1.2 Docência como instrumento de transformação (2ª Unidade de Sentido) 
 

A profissão docente é justamente a prática que oportuniza essa 

transformação da sociedade por meio da educação. (Suj. P 11, 

APÊNDICE D) 

 

 É uma oportunidade de transformação da sociedade (Suj. M 18, 

APÊNDICE D) 

 

Os professores revelam a importância da docência como instrumento de 

transformação. Apontam sentido e significado à profissão e personificam a docência 

como “arauto”, que anuncia “verdades” aos indivíduos e que, por essa razão, os 

transformam em cidadãos. Temos, então, que “elementos representacionais” sobre a 

docência se revelam “[...] tanto pelo caráter de comunicação como pelo caráter de 

expressão”, como diria Moscovici (2012, p. 46). Percebemos, assim, que o universo 

interno e externo dos professores, de forma imbricada, reconstrói e reelabora 

representações sobre a docência no âmbito da sociedade.  

É sempre bom salientar que essas representações são marcadas por 

comportamentos impregnados de significações, que ganham cor ou se concretizam, ou 

como diria Moscovici, objetivam-se, “[...] enriquecendo a tessitura do que é” (1978, p. 

51), para cada professor a realidade em relação à docência.  

De certa maneira os sujeitos compartilham representações sociais (RS), que estão 

orientadas para “[...] preencher lacunas, suprimir a distância entre o que se sabe, por um 

lado, e o que se observa, por outro, completar as divisórias vazias de um saber pelas 

divisórias cheias de um outro saber [...]” (MOSCOVICI, 1978, p. 55). Manifestam 

elementos cognitivos que fazem com que o mundo da docência seja o que pensam que 

ele é ou deve ser. 

Parece possível afirmar, então, que longe de serem receptores passivos, ao pensar 

a docência como instrumento de transformação, os sujeitos estão criando “representações 

no decurso da comunicação e da cooperação” (MOSCOVICI, 2003, p. 41). Estão, com 

efeito, percebendo o mundo da docência e produzindo e comunicando “incessantemente 

suas próprias e específicas representações e soluções às questões que eles mesmos 

colocam” (p. 45). 
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Na mesma linha de raciocínio, nessa unidade de sentido, os dados do questionário, 

das entrevistas e das narrativas sobre a docência também seguem uma sequência analítica, 

apontando as vozes recolhidas de cada técnica, sem a intenção de fragmentar.  Promovem 

um entrelaçamento das vozes dos professores, dando sentido à constituição de 

representações. Assim, as falas estão como um recipiente recheado de informações que, 

ao serem processadas, criam um campo de representação e direcionam o modo de agir 

dos sujeitos (a atitude). 

Assim, as respostas ao questionário trazem o que se segue: 

 
Uma luta de capa e espada nos tempos em que Cervantes escreveu o 

seu Dom Quixote; isto é, numa época onde se pode confundir moinhos 

de vento com temíveis gigantes... (Suj. P 20) 

Um apanhado de valores que contribuem para a formação social, 

profissional e política do indivíduo. (Suj. P 55) 

Profissão que forma um povo e marca uma geração. (Suj. M 23) 

É uma profissão muito importante para o desenvolvimento da 

sociedade. (Suj. M 25) 

Dedicação, compromisso, amor, sabedoria e visão de transformar o 

individual em coletivo. (Suj. M 56) 

Profissão que é capaz de mudar a vida de muitas pessoas, fazendo com 

que possam conhecer o mundo e agir sobre ele. Infelizmente, nos dias 

atuais, está muito pouco valorizada e com péssimas condições de 

trabalho em muitas escolas. (Suj. M 60) (APÊNDICE D) 

 

As falas dos professores constroem em relação à docência uma realidade assumida 

pelo grupo, ressignificando o que já está constituído no imaginário deles próprios e da 

sociedade onde estão inseridos. Há, então, uma relação entre o que o outro (sociedade) 

pensa sobre a docência e o que o sujeito (professor) vive e narra sobre ela. Ou como 

Moscovici afirma “[...] cada pessoa parte de observações e, sobretudo, de testemunhos 

que se acumulam a propósito dos eventos correntes” (1998, p. 51). Parece-nos que esses 

depoimentos, considerando-os na perspectiva da TRS, “[...] determinam o campo das 

comunicações possíveis, dos valores ou das ideias presentes nas visões compartilhadas 

pelo grupo, e regem, subsequentemente as condutas desejáveis ou admitidas” (p. 51). 

Também, as entrevistas e as narrativas vão na mesma direção. Os sujeitos parecem 

abstrair sentido em relação à docência, introduzindo nela “ordem e percepções, que 

reproduzam o mundo de uma forma significativa” (MOSCOVICI, 2003, p. 46). Neste 

sentido, capturamos as seguintes falas: 
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Docência significa realização de sonhos, transformação de vida e 

mudança de uma nação. (E-4) 

 

A docência forma cidadão para a vida acadêmica, profissional e 

pessoal. Significa a transformação do ser humano através da educação, 

do processo de ensino aprendizagem, da dedicação e do amor. (E-5) 

 

Ajudar a formação de pessoas. (E-8) 

 

Exercer a docência vai além do ato de ensinar, vivemos um constante 

desafio de formar cidadãos críticos, cooperativos, capazes de atuar 

numa sociedade, onde a competividade e o valor da mercadoria 

superam valores morais, numa “democracia” onde o “demos” está cada 

vez mais sendo ignorado. (N-2) 

 

Para minha pessoa, docência é mudar vidas, transformar sonhos, 

acreditar num país melhor que pode idealizar. (N-4) 

 

Entendo que a docência é um ofício importante para a sociedade, a fim 

de melhor preparar nossos jovens para a vida social e do trabalho. 

Acredito que esta meta seja mesmo preparar o cidadão deste país, para 

diversos compromissos sociais e profissionais. Mas, apesar da relevante 

importância, não é assim que a sociedade de fato enxerga a profissão de 

professor. (N-6) 

 

Para mim, Docência é transformação, auxiliar o outro na construção, 

muito embora, atualmente, as relações humanas dentro do ambiente 

escolar estejam bastante precárias. (N-9) (APÊNDICE E) 

 

As marcas deixadas pelos professores pontuam-se pelas palavras: transformação 

(vida, profissional, individual e coletiva), formação (social, de um povo, de cidadão 

críticos), ofício importante para a sociedade. E, por vezes, reforçam aquela primeira 

unidade de sentido, quando uma das falas deixa registrada a necessidade da docência 

“transformar sonhos e acreditar num país melhor que pode idealizar”.  

As narrativas se destacam, também, por trazer a imagem de uma docência 

engajada, mergulhada em responsabilidade social. É preciso constatar que esse universo 

organizado pelas vozes orientam a construção e reapropriação da compreensão da 

docência. Nessa medida, então, entendemos que é uma interpretação da realidade que se 

configura em um saber identitário, levando os professores a traduzirem, ou melhor, a 

engendrarem a docência como instrumento de transformação.  Ganha força, nesta análise, 

o pensamento de que a docência está associada, como diria Moscovici (2003, p. 61), “[...] 

a um paradigma que os sujeitos entendem ser apropriado”, alocando-a como profissão 

essencial.  
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Assim, essas vozes identificam o conhecimento que emergem dos professores da 

pesquisa sobre a docência. Ancoram-se no entendimento de que a docência “serve” à 

sociedade e a ajuda em sua transformação. A defesa de uma docência transformadora nos 

remete a Freire (1987, p.44), quando ele afirma que “existir, humanamente é pronunciar 

o mundo, é modificá-lo”.  

Cabe aqui, também, considerar, a partir do pensamento de Moscovici (2003), que 

essa ancoragem implica na ação do professor em dar nome, em classificar a docência, 

escolhendo um paradigma que estava estocado na memória e estabelecendo uma 

funcionalidade e uma relação positiva com ela. Há, aqui, diante de tantos enfretamentos 

e dilemas que rondam a docência, a ideia de protagonismo21 para a docência. 

Protagonismo, que está inscrito num contexto ativo, dinâmico de produção de 

comportamento e de relações com o ambiente, na intenção de mudá-lo e/ou transformá-

lo. O que nos leva a refletir, junto com Abdalla (2016c, p. 60), que é preciso “[...] repensar 

o ‘discurso da mudança’ e as ‘diversas maneiras de se representar a mudança’” (grifos da 

autora). Especialmente, como Abdalla (2016c, +p. 61) afirma, “[...] em um cenário que 

tende a ser simultaneamente uniformizante e despido/despojado/carente de condições 

para a realização dos princípios/finalidades/objetivos/propósitos que prega”, tendo em 

vista as políticas sociais e educacionais que impõem normas e regras para a sociedade, e, 

no caso, para os professores. 

Essa compreensão nos leva a pensar, também, que as interações dos sujeitos dessa 

pesquisa “conseguem incutir um sentido ao comportamento, integrando o sujeito numa 

rede de relações”, ao mesmo tempo, que  fornece “as noções, as teorias e os fundos de 

observação que tornam essas relações estáveis e eficazes” (MOSCOVICI, 1978, p. 26). 

Assim, as vozes, não sei se conscientes ou inconscientes, apoiam-se, em Freire 

(1987b, p.70), quando trazem o pensamento voltado para compreender que “os homens 

como seres do que fazer ‘emergem’ do mundo, objetivando-o, conhecendo-o e 

transformando-o com seu trabalho”. Percebemos, então, nesta unidade de sentido, que os 

 
21 Protagonista tem sua origem no grego πρωταγωνιστής (protagonistes), de πρῶτος (prótos) = primeiro e 

ἀγωνιστής (agonistès) = ator, lutador; ἀγών (agon) = disputa, exposição, combate. Em linguagem figurada, 

trata-se de uma “pessoa que desempenha ou ocupa o primeiro lugar em um acontecimento” (AURÉLIO, 

s/d, p. 1149). Remete-nos à ideia daquele que está na frente do campo de lutas, e que o disputa para 

transformá-lo. Por isso, o depoimento já mencionado, que reproduzimos aqui: “Uma luta de capa e espada 

nos tempos em que Cervantes escreveu o seu Dom Quixote; isto é, numa época onde se pode confundir 

moinhos de vento com temíveis gigantes...” (Suj. P 20). Esta imagem do protagonista se soma a do “arauto”, 

e traduz uma visão idealizada, de desejo de mudança e de transformação. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grego
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sujeitos da pesquisa declinam um olhar para a docência como espaço de construção de 

possibilidades e de oportunidades: como espaço que transforma sujeitos em cidadãos 

críticos.  Esse olhar, então, carrega a força de um pensamento voltado para caracterizar a 

profissão docente como produtora de sentido no contexto da transformação social. 

A unidade de sentido seguinte vem emaranhada às anteriores e produzindo um 

universo de relações, em que a imagem concebida sobre a docência se constitui em um 

“reflexo interno da realidade externa” (MOSCOVICI, 2012, p. 44), não significando 

reprodução, mas reelaboração. 

 

       4.2.1.3. Docência por vocação (3ª Unidade de Sentido) 

 

É como a Medicina, você tem que ter vocação! Precisa querer 

acreditar, efetivamente em uma cura (grifo nosso). (Suj. P 15, 

APÊNDICE D) 

 

A ideia de conceber a docência como vocação, surgindo como a missão recebida 

e, portanto, com dever de ser cumprida para alcançar o descanso divino, ainda vigora 

entre os profissionais do magistério. É um clichê, que ouvimos, desde os tempos de 

estudante de 1º grau, conforme a LDB 5.692/71 (BRASIL, 1971); ou seja, desde o ensino 

fundamental, se fôssemos usar a denominação de hoje. As vozes dos sujeitos estão 

carregadas de senso comum e, por essa razão, reproduzem, em pleno século 21, as 

representações dos séculos anteriores, inclusive remontando à idade média. Repetem, 

assim, um discurso disseminado socialmente.  

É interessante que, ao considerarem a docência dentro desse contexto, os 

professores indicam representações que se contrapõem à profissionalização22. Nesse 

enfoque, Nóvoa (1999b, p.16) afirma que “[...] mesmo quando a missão de educar é 

 
22 Estamos entendendo “profissionalização”, de acordo com Abdalla (2017a, p. 182-183), ao tratar dos 

conceitos de profissão, profissionalização, profissionalismo e profissionalidade, que resumimos a seguir. 

Para a autora, profissão “[...] significa ter conhecimentos da área específica, o que é conquistado por um 

grupo social, na dinâmica do campo e nas tomadas de posição” (p. 182). Para o conceito de 

profissionalização, a autora menciona Flores (2003, p. 132, apud ABDALLA, p. 182), quando define que 

esta noção se refere: “[...] ao projeto ou processo político ou social (ou ainda individual) através do qual 

uma determinada ocupação (ou indivíduo) procura reconhecimento como profissão (ou como 

profissional)”. Em relação ao profissionalismo, “[...] diz respeito à natureza e à qualidade do trabalho dos 

professores” (p. 183). E, mais adiante, coloca o foco na profissionalidade, ao citar Whitty (2000, p. 284 

apud ABDALLA, p. 183), afirmando que profissionalidade é o “conteúdo do profissionalismo docente” 

(p. 183). Ou, como afirma Libâneo (2001, p. 63 apud ABDALLA, 2017, p. 183), profissionalidade é: “[...] 

um conjunto de requisitos profissionais que tornam alguém um professor, uma professora [...]”. 
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substituída pela prática de um ofício e a vocação cede lugar à profissão, as motivações 

originais não desaparecem”. 

Dessa forma, levando em consideração as vozes dos sujeitos, percebemos que as 

mesmas estão impregnadas de conceitos simbólicos, que orientam uma conduta social 

frente à docência. Parecem traduzir e assimilar o “posto” no mundo em relação à 

profissão. Esses conhecimentos circulam na sociedade intercambiando as relações sociais 

por meio da linguagem e da comunicação, produzindo discursos que trazem a ideia da 

docência como sacerdócio. E, por essa razão, postulam a elevação do professor como 

pessoa útil, que ama e serve o próximo, e do aluno como aquele, que receberá a dádiva 

do conhecimento e que será orientado para o caminho do bem.  

Nessa perspectiva, Nóvoa (1995a, p.14) afirma que: 

[...] Ao longo do século XIX consolida-se uma imagem do professor, 

que cruza as referências ao magistério docente, ao apostolado e ao 

sacerdócio, com a humildade e a obediência devidas aos funcionários 

públicos, tudo isto envolto numa auréola algo mística de valorização 

das qualidades de relação e de compreensão da pessoa humana. 

(NÓVOA, 1995a, p. 14) 
 

Assim, esse olhar sobre a docência traduz um pensamento que há muito transita 

no imaginário da sociedade. O professor, pertencente a ela, recebe e adere a essa ideia, 

reelaborando-a ao contexto que vivencia.  

Por conseguinte, a comunicação estabelecida gera representações, sendo que, 

conforme Moscovici (2003, p. 371), “uma condiciona a outra, porque nós não podemos 

comunicar sem que partilhemos determinadas representações e uma representação é 

compartilhada e entra na nossa herança social quando ela se torna um objeto de interesse 

e de comunicação”. 

Podemos inferir que, nas vozes dos professores, há a imagem de como eles 

entendem a docência, confirmando que as crenças e as interpretações adquiridas, 

corroboram, mais do que contradizem (MOSCOVICI, 2003). E, neste sentido, com base 

nesse autor, “a memória prevalece sobre a dedução, o passado sobre o presente, a resposta 

sobre o estímulo e as imagens sobre a ‘realidade’” (grifos do autor) (MOSCOVICI, 2003, 

p. 55). 

Diante desse quadro, as vozes, depreendidas do Questionário, evidenciam as 

representações sociais da docência pautadas pela traços vocacionais de quem a exerce: 
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É ser útil ao maior número possível de pessoas através de trabalhos 

(conhecimento e cultura, valores éticos e morais) compatíveis com a 

vocação de ser professor. (Suj. P 28) 

É uma espécie de sacerdócio, onde o professor além de ensinar tem que 

ter a preocupação de ouvir, compartilhar, orientar o aluno em diversas 

situações. (Suj. P 78) 

A profissão docente é uma vocação, descoberta no dia a dia de valores 

éticos, morais, espirituais e culturais. Crença no ser humano e na 

transformação deste para um futuro melhor. (Suj. P 80) 

Uma vocação e transformação deste país para um futuro melhor. (Suj. 

P 81) 

Um ato contínuo de perseverança e paciência. É acreditar que dias 

melhores estão por vir. (Suj. M 44) 

É uma vocação. (Suj. M 53) (APÊNDICE D) 

 

 

A imagem de docência “costurada” ao sacerdócio, e, portanto, carregada de 

sentido relacionado à vocação e dom, parece-nos indicar que há uma impregnação de 

valores ligados a “dever”, “humildade”, “solidariedade” “compreensão”; e, por essa 

razão,  faz da profissão um espaço de realização das  expectativas do outro e, promovendo 

ações de abnegação. 

Na mesma linha reflexiva, em relação aos resultados das entrevistas e narrativas 

sobre as docências, percebemos que as interlocuções estabelecidas trazem relações 

partilhadas pelos professores, e pressupõem mecanismos de circulação e formação de 

representações, guiando e orientando o pensamento desses sujeitos, para conceber uma 

docência vocacional. Parecem anunciar ideias e atitudes dos sujeitos sobre a docência em 

uma perspectiva, que nos remete à função de orientação, explicitada por Moscovici 

(1978, p.27); ou seja, ao pensamento de uma docência sarcetotal, vocionada, que, 

também, define o modo de agir, a conduta desses professores.  

Assim, parece-nos que estamos diante do pensamento que revela uma docência 

que está ligada à imagem tradicional veiculada na sociedade, canalizando-a para realidade 

em que os professores vivem. E, nesta perspectiva, as narrativas trazem o seguinte: 

 

Para ser professor tem que possuir o dom de falar e se fazer ouvir, 

manter a serenidade em momentos de questionamento, ter estudo, 

conhecimento e confiança nos assuntos que serão ensinados. (E-7) 

 

É uma orientação. Ajuda o outro a atingir objetivos ou não. (E-8) 
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Os professores com projetos inovadores assumem uma “missão” e 

custeiam seus sonhos! “Tiram leite de pedra”, como dizem. (N-7) 

 

Entrando no antigo ginásio, assistir no cinema ao filme “Ao Mestre com 

carinho”, e despertei para o meu dom e vocação, a partir deste fato, 

comecei a perceber minhas habilidades [...]. (N-15) 

 

Considerando as falas, lembramo-nos de Placco e Souza (2011, p. 121), quando 

revelam que há, na constituição das representações dos professores, todo um conjunto de 

ações e interações, que retratam os processos de tensão entre o que dizem e o que desejam: 

 

Participam desta constituição todas as representações constituídas na 

vida e na formação do professor, todas as ações e interações que 

envolvem a profissão docente, em um processo de tensão entre o que 

ele é e o que dizem que é, do que deriva uma síntese que constitui a 

história com a qual o professor se narra, quando se conta a si, sobre si 

mesmo. (PLACCO; SOUZA, 2011, p. 130) (Tradução livre23) 

 

Dessa forma, ao observarmos os escritos dos sujeitos,  e considerando as reflexões 

de Placco e Souza (2011), na citação anterior, observamos que as palavras, que dão um 

contorno representacional para essa unidade de sentido - Docência por vocação - são as 

seguintes: útil, vocação, sacerdócio, tirar leite de pedra, crença no ser humano, 

perseverança, missão, dom. Parece que aproximam a docência de seu mundo, e o fazem 

“como um clínico que acumula vários indícios, comunica e verifica como o doente está 

para, em seguida, opinar sobre a doença” (MOSCOVICI, 2012, p. 50). Dessa forma, os 

professores organizaram o pensamento sobre a docência de acordo com um sistema que 

está condicionado, tanto por representações, como pela cultura em que estão inseridos 

(MOSCOVICI, 2012, p. 35). 

Há, então, em nosso entender, a convencionalização do objeto, em que os sujeitos 

dão à docência uma forma definitiva, colocando-a como um modelo de determinado tipo 

(MOSCOVICI, 2003, p. 34). 

Desse modo, as vozes, nessa unidade de sentido, parecem apontar para uma 

representação, que se ancora na “construção de uma rede de significados” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 289), composta por “expressões socializadas”, “organizada de 

imagens e linguagem”, que reconhecem a docência como elemento vocacional. 

 
23 Texto original: “Participan de esta constitución todas las representaciones constituidas en la vida y en la 

formación del profesor, todas las acciones e interacciones que involucran a la profesión docente, en un 

proceso de tensión entre lo que él es y lo que le dicen que es, de lo que deriva una síntesis que constituye 

la historia con la que el profesor se narra, que se cuenta a sí, sobre sí mismo” (PLACCO; SOUZA, 2011, 

p. 121). 
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      4.2.1.4. Docência desvalorizada (4ª Unidade de Sentido) 
 

Muito trabalho e pouca valorização. (Suj. M 26) 

 

Atualmente, a docência tem exercido um papel primordial, mas não é 

valorizada como deveria. O professor tem exercido um cargo que vai 

além de lecionar. (Suj. P 66) (APÊNDICE D) 

 

A desvalorização da docência produz “rachaduras” profundas no 

desenvolvimento da profissão. Traz à discussão a ação inadequada do poder público em 

relação à educação e escancara desmandos e efeitos indesejáveis de políticas educacionais 

enviesadas e que não produzem formação e valorização adequada ao professor. Todavia, 

as vozes, também, visualizam a docência como sendo aquela que imprimirá o resgate de 

uma escola de qualidade à sociedade.  

Mas de que qualidade esses professores estão falando? Nessa medida, é preciso 

considerar o que afirmam Dourado e Oliveira (2009, p.202), ao discutirem a questão de 

qualidade do ensino. Eles nos levam a pensar que a efetivação dela perpassa diversos 

caminhos antes da possibilidade de ser efetivada; ou seja, remete-nos à: [...] apreensão de 

um conjunto de determinantes que interferem, nesse processo, no âmbito das relações 

sociais mais amplas, envolvendo questões macroestruturais, como concentração de renda, 

desigualdade social, educação como direito, entre outras”. E, para além disso, é 

importante destacar, com base nestes autores, que alcançar esta “qualidade” envolve 

pensar, de forma igual, “[...] questões concernentes à análise de sistemas e unidades 

escolares, bem como ao processo de organização e gestão do trabalho escolar [...]”. O que 

nos leva a refletir sobre “[...] questões como condições de trabalho, processos de gestão 

da escola, dinâmica curricular, formação e profissionalização docente” (DOURADO; 

OLIVEIRA, 2009, p. 202). 

Na direção dessa discussão, nesta unidade de sentido, o olhar dos sujeitos 

evidencia os problemas, pelos quais a profissão passa, principalmente, quanto ao não 

reconhecimento profissional por parte das autoridades, gerando desmotivação e indicando 

que o exercício da docência implica em desafios e em enfrentamentos. 

Assim, observamos que as tensões e os dilemas, que envolvem a docência, 

marcam a imagem que fazem da mesma e nos levam a inferir que “[...] nenhuma noção 

vem com o modo de usar,  nenhuma experiência apresenta-se com o método, e quando as 

recebe, o indivíduo as usa como bem entende” (MOSCOVICI, 2012, p. 51). 
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Nesse sentido, há, nas vozes, uma denúncia que confronta, por um lado, a 

importância da docência; e, por outro, o descaso com que é tratada.  

 Assim, as falas, extraídas do Questionário, expõem a docência da seguinte forma: 

 

Gratificante, porém desvalorizada pela sociedade em geral e por 

políticas públicas. (Suj. P 4) 

 

Uma profissão imprescindível; porém, desvalorizada socialmente. (Suj. 

P 9) 

 

A mais importante profissão e a mais desvalorizada. Não há espaço para 

melhora, pois não é viável uma “pátria educadora”. Ser professor é ser 

tudo e não ser nada. (Suj. P 10) 

 

Atualmente, um embate; o qual me abate, mas ainda me apaixona 

muito. (Suj. P 77) 

 

É uma profissão muito importante, porém pouco reconhecida e 

valorizada. (Suj. M 46) 

 

Deveria ser mais valorizada em nosso país. Valorizada nas políticas 

públicas e pelos pais. É desgastante por causa do desinteresse dos 

educandos e isso, a meu ver, é devido à própria cultura do nosso povo. 

(Suj. M 49) 

 

Difícil, atualmente, com pouco valor na sociedade; porém, é 

fundamental para o indivíduo no seu desenvolvimento como cidadão 

pleno para a humanidade. (Suj. M 57) (APÊNDICE D) 

 

 

Os depoimentos dos professores parecem mostrar que as representações que 

afloram é uma questão de compreender a docência numa perspectiva de conhecimento 

prático, que cimentam a vida social desses sujeitos como existência comum 

(MOSCOVICI, 2003, p. 217). 

Nessa discussão, as vozes, nas entrevistas e narrativas sobre a docência, 

demostram a inquietação dos professores em relação ao exercício docente. Compartilham 

a compreensão do objeto, considerando-a e seguindo-a como verdades. Nesse sentido, ao 

apontar a docência como “desvalorizada”, podemos inferir, com base em Moscovici 

(2011, p. 65), “[...] a tendência para classificar, seja pela generalização, ou pela 

particularização”. Assim, notamos que “[...] não é, de nenhum modo, uma escolha 

puramente intelectual, mas reflete uma atitude específica para com o objeto, um desejo 

de defini-lo” (p. 11). O que, em nosso entender, perpassa as questões histórico-culturais 

e sociais. 
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 Nessa reflexão, aporta a questão da proletarização, estando embutida nela o 

descaso para com o exercício da docência. Contreras (2012), ao discutir esse tema, afirma 

que:  

Embora não se possa falar de unanimidade entre os autores que 

defendem a teoria de proletarização dos professores, a tese básica dessa 

posição é a consideração de que os docentes, enquanto categoria, 

sofreram ou estão sofrendo uma transformação, tanto nas características 

de suas condições de trabalho como nas tarefas que realizam, que os 

aproxima de cada vez das condições e interesses da classe operária. 

(CONTRERAS, 2012, p. 33)  

 Nessa dinâmica dialógica entre as vozes dos sujeitos e o que diz Contreras (2012), 

inferimos que os professores organizam o pensamento sobre o exercício docente 

apresentando atitudes de resistência, e, assim, construindo a imagem de uma docência 

que, mesmo vilipendiada, reconhecem-na como essencial ao desenvolvimento da 

sociedade. 

Nessa perspectiva, as entrevistas e narrativas sobre a docência “tanto comunicam 

quanto exprimem” (MOSCOVICI, 1978, p. 26) posições, que revelam sentimentos, 

valores, emoções; além, de reflexões críticas e marcas profissionais a respeito da 

profissão docente. Ou seja, as vozes nelas contidas, produzem e determinam os 

comportamentos dos sujeitos, que estão impregnados de significações, levando-nos a 

pensar no processo de objetivação e ancoragem, e, assim, “enriquecendo a tessitura” (p. 

51) do que é, para nós e para cada um dos professores pesquisados, a realidade da 

docência. 

 Com essa compreensão, as falas dos professores nos dizem o que segue: 

 

Lamento a desvalorização do profissional, a falta de investimento na 

Educação, a falta de condições mínimas de trabalho (sala de aulas 

lotadas, quentes, lousas inadequadas, ambientes sujos e mal 

conservados, entre outras). (E-3) 

 

As expectativas em relação à docência diminuem mais quanto à 

desvalorização do professor em relação ao salário, em relação ao país, 

que nos desrespeitam e nos desvalorizam. Isso reflete no aluno em sala 

de aula, pois não tem compromisso com os estudos. (E-9) 

 

Ao longo dos 25 anos de exercício docente, assisti, com preocupação, 

o desmonte da carreira do professor de escola pública e o rebaixamento 

perceptível da formação docente. Encontro, hoje, jovens professores, 

recém formados, com vícios, equívocos conceituais e carência 

formativa mais acentuados que os mais antigos professores que conheci 

no meu início de carreira. (N-12) 
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A docência é algo fascinante, através dela você transforma seres 

humanos em cidadãos do bem, você educa uma nação; porém, é uma 

profissão árdua, desvalorizada e desmotivada por parte da sociedade. 

(N-13) 

 

Depois de anos afastados do magistério, resolvi voltar a lecionar, pois 

afinal é o que mais gosto de fazer. Porém, tive que me adequar a uma 

crescente desvalorização e desrespeito da minha querida profissão de 

professor.   (N-15) (APÊNDICE E) 

 

No tocante às falas, o que nos apresenta, então, são representações “inscritas 

dentro de um referencial de um pensamento preexistente; sempre dependentes, por 

conseguinte, de sistemas de crenças ancorados em valores, tradições e imagens do mundo 

e da existência” (MOSCOVICI, 2003, p. 216). 

Assim, nesse processo de analisar as narrativas dos professores, nessa unidade de 

sentido, temos as seguintes palavras que definem o olhar sobre a docência: 

desvalorização do profissional, rebaixamento perceptível da formação docente, 

desrespeito, carência, desmotivada, desgastante, pouco valor na sociedade, pouco 

reconhecida, desmonte. Trata-se de palavras que direcionam o sentido e o significado da 

profissão que exercem, apresentando-se como uma forma de compreendê-la, também, a 

partir de sua desvalorização e precarização docente.  

Caminhando, neste contexto reflexivo, Gatti e Barreto (2009, p. 247) apontam que 

“[...] os salários recebidos pelos professores não são tão compensadores, especialmente 

em relação às tarefas que lhes são atribuídas”. Indicam, ainda, que o rendimento salarial 

desses profissionais é abaixo de muitas categorias, embora com o mesmo nível 

educacional. Assim, o professor, ao responder às demandas exigidas, acabam 

desempenhado outros papeis além da docência, conforme afirma Oliveira (2004, p.1132): 

[...] Muitas vezes esses profissionais são obrigados a desempenhar funções de agente 

público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras. Nesse contexto é que se 

identifica um processo de desqualificação e desvalorização sofrido pelos professores 

[...]”. 

Inferimos, aqui, que a imagem de docência desvalorizada pode ser o “grito” de 

protesto que ecoa, apontando para a possibilidade de evidenciar a docência como caminho 

essencial de construção de conhecimento. 

 Continuando a análise, que envolve a constatação da desvalorização da profissão, 

há, em algumas falas, o pensamento de que o governo deveria valorizar a mesma.  Assim, 

adentramos no universo de políticas públicas de formação profissional, entendendo que 
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esse é um dos caminhos para resgatar e desenvolver a profissionalidade docente.  E é, 

neste desenvolvimento, que se coloca a configuração da “ampliação de temas, problemas 

espações e contextos em que o professor deve pensar e intervir” (GIMENO 

SACRISTÁN, 1999b, p.75) 

Tais considerações nos levam à voz de um dos sujeitos: 

 

[...] unindo a experiência em sala de aula, vivenciada nos últimos 15 

anos de profissão, tenho conseguido compreender melhor meu trabalho, 

agora, com as discussões sobre docência, realizadas tanto no curso de 

doutorado, quanto no grupo de pesquisa do qual participo. Assim, 

começo a compreender que exercer a docência não significa transmitir 

conhecimentos e, sim, construí-los, compartilhá-los e trocá-los numa 

relação de confiança e profissionalidade.   (N-14) (APÊNDICE E) 

 

 Corroborando com essa análise, o pensamento da desvalorização fica retratado, 

também, quando os sujeitos respondem à pergunta - “se você pudesse ser um personagem 

para identificar a docência, qual escolheria?”-, aparece a figura do “Professor Raimundo”, 

personagem de um programa humorístico, que retrata, com humor, as mazelas da 

profissão. Entretanto, em um contraponto, há o apontamento das figuras de um guerreiro 

e de um cacto, simbolizando luta, resistência. 

Essas referências, Professor Raimundo e guerreiro, parecem definir a docência, 

ao mesmo tempo, que a avalia como profissão. Assim, as palavras nos remetem a uma 

ideia de docência, e essa ideia a uma figura icônica, constituindo-se em representações. 

Ou, no dizer de Moscovici (2003, p.46), “as representações sociais devem ser vistas como 

uma maneira especifica de compreender e comunicar o que nós já sabemos”, de modo a 

abstrair sentido de um objeto e a reproduzi-lo com um significado próprio.  

 Assim, temos um personagem que evidencia a precariedade da profissão 

associada à desvalorização e à imagem de guerreiro, igualando-se a uma docência forte, 

destemida e que enfrenta as adversidades no dia a dia para torná-la essencial.  Sendo 

assim, as representações que afloram nos dão a ideia de preparação para ação 

(MOSCOVICI, 1978, p. 27), na medida em que esse olhar pode guiar os comportamentos 

no exercício da docência. 

Levando a reflexão para a profissionalidade docente, essa imagem traz a estrutura 

do pensamento dos professores, exterioriza o que é a docência e a posiciona na sociedade, 

revelando uma representação do senso comum. Em relação a esse ponto, há a apreensão 

de um “mundo social” para construir um conceito sobre a docência. Também, com base 
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nessa reprodução de sentido e significado (função face simbólica e figurativa) da 

docência, apreendemos um caminho de construção identitária, na medida que creditam a 

ela uma marca de identificação, uma interpretação do comportamento da docência. 

Assim, com base em Flores (2014, p. 853), os sujeitos apresentam “[...] a imagem que 

têm de si próprios, os sentidos que atribuem ao seu trabalho e a si próprios enquanto 

professores e os significados que os outros lhes atribuem [...]”. 

Nesta direção, utilizamos a Técnica de Evocação Livre de Palavras, submetendo 

a análise ao software EVOC. Destacamos, primeiro, que foi solicitado aos professores 

que, ao ouvirem/lerem “Políticas Públicas”, que escrevessem quatro (4) palavras, que, de 

imediato, viessem à sua cabeça. Em seguida, foi solicitado que as ordenassem por ordem 

de importância de 1 a 4. Os resultados apontaram o que se segue: 

 

   Quadro 7- Núcleo Central e do Sistema Periférico das Representações Sociais da 

palavra    evocada “Políticas educacionais” 

 

Fonte: Organizado pela autora com o apoio do Professor Me. Adauto Galvão. 

Ao observarmos o Quadro anterior, verificamos que, no quadrante superior 

esquerdo, estão alocadas as seguintes palavras: descaso, formação, governo, mudança, 

necessárias, participação, qualidade e valorização. Estão, portanto, situadas no primeiro 

quadrante e são, provavelmente, elementos do Núcleo Central da representação social da 

palavra evocada “políticas educacionais”.  



178 
 

 
 

Dessa forma, o Núcleo Central parece indicar um consenso no grupo pesquisado 

em relação às políticas educacionais: os sujeitos as compreendem como fator importante 

para a formação, apesar do descaso. Neste sentido, a Política educacional é uma 

necessidade que perpassa a formação, a valorização e a qualidade no ensino.  

No contexto das políticas educacionais de fato há um descaso.  Não se tem, como 

já dito anteriormente, uma política educacional voltada especificamente, por exemplo, 

para a formação continuada dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental.  É 

fato que houve algumas iniciativas: a oferta de licenciaturas por parte da Universidade 

Aberta do Brasil - UAB, Programa Gestão da Aprendizagem Escolar - Gestar II 

(Português e Matemática).  Entretanto, estas políticas foram insuficientes para eliminar 

a lacuna existente em termos de formação para a etapa escolar estudada no caso da 

pesquisa em questão. Mesmo os textos normativos e os cursos advindos da aprovação da 

BNCC, de modo geral, não privilegiam esta etapa escolar na elaboração de planos de 

ação, propostas ou programas de formação. Como diz Gatti et al. ( 2019, p. 49), a tradição 

de política educacional, no Brasil, vem no bojo de “[...] gestões governamentais pouco 

preocupadas com a educação básica popular, desenvolvendo políticas educacionais mais 

voltadas para as elites e classes ascendentes, ou com projetos esparsos para a formação 

técnica específica [...]”.  

Podemos inferir, também, que, no elemento governo, há uma correspondência de 

“dever” para com a palavra indutora “Políticas educacionais”. Assim, implica em 

elementos que contornam as questões do contexto educacional, projetando nelas a ideia 

de desvalorização, de insuficiência, de falha. Parece-nos que os professores cobram 

recursos, respeito, ética, seriedade na elaboração dessas políticas. Políticas estas que se 

inserem nas políticas públicas sociais, com objetivo de garantir o direito a uma educação 

de qualidade. Entretanto, ao ouvir os professores da pesquisa, fica a impressão de que há 

muito discurso para pouca prática no âmbito dessas políticas.  

E, nesta direção, destacamos, ainda, que as políticas educacionais, em especial, 

para a educação básica, indicam uma diversidade de iniciativas, que procuram “garantir” 

e/ou “assegurar”: condições de trabalho para os professores e condições de aprendizagem 

para os alunos; ampliação dos espaços e tempos escolares; planos de carreira aos 

docentes e salários justos e dignos; e formação inicial e continuada para que professores 

possam permanecer na carreira docente, entre outros aspectos. Entretanto, há de fato uma 

distância muito grande entre o que “dizem” fazer ou o que “planejam implementar” e a 

realidade que se tem. Faltam, neste sentido, políticas públicas que invistam mais e melhor 
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na formação e valorização dos profissionais da educação, assim como nas condições de 

trabalho nas escolas e universidades públicas, tal como anunciam e denunciam: Dourado 

(2007); Freitas H. (2003, 2007); Weber (2003, 2015); Gatti (2008, 2010, 2013); 

Monfredini (2008); Oliveira (2008); Dourado e Oliveira (2009); Gatti e Barreto (2009); 

Ens e Gisi (2011); Gatti, Barreto e André (2011);  Freitas L. (2012a, 2012b); Placco, 

Souza e Almeida (2012a); André (2015); Barreto (2015); Hypolito (2015); Saul (2015); 

Abdalla (2016a, 2016b, 2018) e Aguiar e Dourado (2019). 

Ainda, continuando a análise referente ao Quadro anterior, que diz respeito ao 

núcleo central e periférico da palavra evocada políticas educacionais, observamos que, 

na primeira periferia, quadrante superior direito, temos os termos - ação, 

comprometimento, importante, investimento organização e sociedade. E, no quadrante, 

em que se encontram os elementos de contrastes, as palavras -  desvalorização, dever, 

ética, falha, falta, igualdade, irreal, justiça e metas -, indicando que, no imaginário dos 

professores, em relação à palavra indutora, perpassa a ideia de que as políticas 

educacionais envolvem uma ação que exige comprometimento, e que emana do Estado 

e necessita de investimentos. O que reforça a ideia de ação e de atitude frente a algo.   

Percebemos, com base em Abric (1998, p. 27), que os sujeitos identificam a 

políticas educacionais, compreendem e as explicam, categorizando-as por meio dessas 

palavras (função de saber –ABRIC, 1998). Assim, inferimos que esses elementos são 

basilares na construção da concepção hierarquizada dos sujeitos sobre políticas 

educacionais, conforme diria Moscovici (2012). 

Continuando a análise, os elementos da segunda periferia – insatisfação, 

insuficientes, interesse, política, pressão, recursos, respeito, seriedade, trabalho e 

verbas, embora com menos frequência, parecem confirmam o direcionamento da 

representação dos professores da pesquisa em relação à palavra evocada. Trazem para o 

cenário a combatividade do exercício profissional, manifestando um olhar de cobrança 

e, ao mesmo tempo, de constatação de mazelas na educação. Assim, podemos inferir que 

essas palavras se constituem em elementos que congregam o sentido que os sujeitos têm 

em relação às “políticas educacionais”, trazendo a denúncia da desvalorização, da 

pressão, de um lado; e, de outro, o grito por respeito, seriedade, verbas e recursos, como 

fatores importantes para a profissão.  

Nesse quadrante, as funções de orientação (ABRIC, 1998; MOSCOVICI,1978) 
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 e justificadora (ABRIC, 1998) balizam os comportamentos e as tomada de decisão em 

relação às políticas educacionais. Ou seja, os professores assumem, por meio dessas 

palavras, uma conduta em relação à palavra evocada.  

 Todavia, ao discutir a docência, nesse contexto, cria-se a percepção de que as RS 

são saberes do senso comum, construídos e reconstruídos pelos indivíduos ou grupos que 

podem influenciar os comportamentos sociais. Percebemos, nesta perspectiva, que os 

discursos dos professores dão voz e vazão a um universo simbólico que traz a docência 

para o âmbito das batalhas sociais repercutidas pela/na sociedade. O que pode significar 

que as representações desveladas, nesta unidade de sentido, foram “[...] filtradas através 

do discurso de outros, das experiências”, e que os professores vivem na coletividade as 

quais pertencem (MOSCOVICI, 2003, p. 221). 

 Ao narrar sobre as políticas educacionais, os professores têm visões de denúncia 

e anúncio. Fazem críticas a elas, mas as entendem como importantes se de fato estabelecer 

a melhoria na educação, como comprovam os excertos a seguir: 

 

A política educacional deveria investir muito mais em seus docentes. 

(E-1) 

 

Lamento a desvalorização do profissional, a falta de investimento na 

Educação, a falta de condições mínimas de trabalho (sala de aulas 

lotadas, quentes, lousas inadequadas, ambientes sujos e mal 

conservados, entre outras). (E-3) 

 

O correto seria aproveitar os resultados das avaliações externas para 

investir em políticas públicas para trabalhar a defasagem apresentada 

pelos alunos, mas, repito, não vi isso acontecer até hoje. (E-10) 

 
 

   Os professores parecem entender que as políticas educacionais são ações, que 

integram as políticas públicas sociais ao indicarem a falta de investimento, a falta de 

condições de trabalho, a questão do pouco investimento em formação e a defasagem de 

aprendizagem do aluno. Recoloca-se, então, nessa dimensão, a compressão de que o 

professor projeta seu olhar de dentro para fora, ora distanciando, ora aproximando, mas, 

prioritariamente, observando o objeto e tecendo sobre ele uma imagem. Em suma, as 

representações, colhidas aqui, mostram-se como “um conjunto de proposições, de reações 

e de avaliações que tocam pontos particulares, ditos aqui e ali, em meio a uma enquete 

ou uma discussão pelo “coro”[refrão]coletivo do qual cada um, querendo ou não, faz 

parte”  (MOSCOVICI, 2012, p.62). 
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             Nessa medida, com base em Moscovici (1978, p.76), “[...] para qualificar uma 

representação de social não basta definir o agente que a produz. [...] Saber “por que se 

produz” é mais instrutivo. Parece-nos, então, que a imagem criada para a docência foi 

construída, comunicada e engendrada envolta às crenças já estabelecidas para justificar 

as tomadas de posições frente a ela, constituindo-se em representações sociais. Podemos 

dizer que essa imagem significa uma preparação para ação; uma “medida que remodela e 

reconstitui os elementos do meio ambiente em que esses comportamentos devem ter 

lugar” (MOSCOVICI, 1978, p. 49).  

             Considerando o traçado nesta dimensão - a Pessoal -, apontamos, a seguir, a 

Figura 6, que sintetiza as palavras-chave desenvolvidas, tendo como base a análise 

dimensional, de Moscovici (1978, 2003, 2012):  

 

Figura 6 - Síntese da 1ª dimensão: Pessoal 
 

                                                                                 Atitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 Informação                                                                        Campo de Representação/Image 

   Fonte: Foi elaborado pela autora a partir da vozes dos sujeitos da pesquisa. 

 

• Compromissada com o ensino 

• Útil à sociedade 

• Crente no ser humano 

• Transformadora de vidas 

 

• Políticas educacionais 

• Imagem da docência corrente na 

sociedade 

• Questões da docência  
(baixos salários, formação inicial e 

continuada, o ensinar e o aprender, 

condições de trabalho, entre 

outras). 

 

 

 

 

• Idealizada 

• Vocacional 

• Desvalorizada 

• Instrumento de 

Transformação 
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Considerando a Figura anterior, inferimos que os professores organizam seus 

conhecimentos (informação) em relação à docência a partir de suas relações com o 

mundo, construindo uma imagem que a representa (campo representacional), a qual 

orienta  seu comportamento (atitude) frente a ela, a partir do sentido e significado 

construídos. A vozes, apuradas durante os três procedimentos metodológicos (aplicação 

do questionário, entrevistas e narrativas), conversam entre si, promovendo uma 

sincronicidade e permitindo a constituição de representações no interior do grupo. 

Assim, nessa perspectiva, devemos pensar que a análise da 1ª dimensão - Pessoal 

- delineia, em síntese,  uma representação “[...] formada através de influências recíprocas, 

através de negociações implícitas no curso das conversações” (MOSCOVICI, 2003, 

p.208). Representações, em que os sujeitos adquirem “um repertório comum de  

interpretações e explicações, regras e procedimentos que podem ser aplicadas à vida 

cotidiana [...]” (p. 208). Parece-nos, então, que a imagem constituída da docência  

expressa uma profissão indipensável, essencial, missionária; enfim, arauto do ser 

humano, mesmo enfrentando a desvalorização, o descaso  e o desrepeito.  

Se tomarmos Dubar (1997), para analisar as palavras de evocação indicadas, 

podemos notar que elas traduzem “[...] uma raiz identitária de um conflito potencial” 

(DUBAR, 1997, p. 201, grifos nossos). O que isso significa? Por um lado, há um 

posicionamento dos professores reforçando que a profissão docente é “indispensável, 

essencial, missionária ...”; e, por outro, que ela é “desvalorizada, desrespeitada, e é tratada 

com descaso”. E estas contradições representam a base de um “conflito potencial”, que 

se põe, em especial, para a docência.  

Para refletir um pouco mais sobre esta questão referente ao conflito potencial, é 

preciso rever o significado de “identidade profissional” ou “identidade de ofício” para  

Dubar (1997). Para este autor (1997, p. 203),  a “identidade de ofício”, como ele destaca, 

“[...] representa historicamente uma das formas de articulação mais sólidas para a 

identidade para si” (grifos nossos). Nesta perspectiva, Dubar (1997, 203) afirma que isso 

se dá “[...] através do esquema de aprendizagem que implica progressão aprendiz-

companheiro-mestre [...] e a transmissão de uma cultura de ofício através das gerações 

[...]”. Entretanto, para além da identidade para si, o autor reforça a existência também da 

identidade para outro, que se constitui por meio “[...] do modelo das relações 

profissionais baseadas na regulação conjunta das organizações patronais e sindicais [...]”. 

E isso, segundo Dubar (1997, p. 203), “[...] exprime uma imbricação estável da 

transacção subjectiva que permite um desenvolvimento autoconfirmado da identidade e 
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da transacção objectiva que fornece confirmações reguladas deste desenvolvimeto 

autónomo” (p. 203). 

Trata-se de entender o sentido e o signficado do processo de transações subjetivas 

e objetivas por que passam os professores, em geral, ao vivenciarem a profissão, porque 

ele desvela o “conflito em sua potencialidade”, como foi, inclusive, indicado pelas 

narrativas junto aos docentes. De qualquer modo, há, neste processo de transações 

subjetivas e objetivas, o que Abdalla (2012) denomina como “aprendizagem 

profissional”, que resulta da “[...] necesssidade de resolver os impassses emergentes em 

relação às instâncias de produção de conhecimento, que continua a se desenvolver 

essencialmente no campo acadêmico, e as questões que envolvem a profissão, ou seja, o 

campo da prática profissional” (ABDALLA, 2012, p. 13).  

Neste sentido, os professores da pesquisa vivem um conflito identitário 

permanente no que apreendem de seus contextos de formação e atuação docente em 

termos de conhecimento profissional, referentes aos saberes teóricos e práticos da 

profissão; além da idealização que fazem a respeito de suas próprias imagens, conforme 

desenvolvemos nesta dimensão pessoal. Tais saberes vão configurando um “saber 

identitário”, permeado de representações sociais e profissionais, que constitui a imagem 

do grupo social dos professores da pesquisa. 

  Com esse enfoque e, após a análise da primeira dimensão, imergimos na segunda,  

tendo, no repertório análitico, as reflexões anteriores e o entedimento de que esses 

professores informam-se e representam a docência “em função de uma  posição  tomada” 

em relação a ela (MOSCOVICI, 2012, p.68). 

 

4.3 Dimensão Profissional: a imagem que os professores têm do exercício docente (2ª 

Dimensão de Análise) 

 
Ao longo dos 25 anos de exercício docente assisti, com preocupação, o 

desmonte da carreira do professor de escola pública e o rebaixamento 

perceptível da formação docente. encontro hoje jovens professores, 

recém formados, com vícios, equívocos conceituais e carência 

formativa mais acentuados que os mais antigos professores que conheci 

no meu início de carreira. (N12) 

 

Infelizmente a nossa profissão está cada dia mais desvalorizada pelos 

governantes, publicando decretos e até legislações contrárias ao nosso 

papel, e nos atribuindo deveres que não cabem a nós resolvermos. (N13) 
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As epígrafes são um convite à análise da dimensão profissional. Elas carregam 

sentimentos de revolta, de precariedade, de insatisfação. Nessa medida, como já dito 

anteriormente, os três “TTT” parecem ser articuladores desses sentimentos. Assim, 

Tempo, Tensão e Trabalho permeiam os contextos que envolvem a profissão docente, 

dando vazão à possibilidade de emergir representações sociais. 

De fato, os temas como formação inicial e continuada, identidade profissional, 

políticas educacionais, condições de trabalho, são “descortinados” pelas falas dos 

professores, que traduzem seus contextos, e que redirecionam, muitas vezes, a visão que 

os professores têm sobre a docência. 

A partir de suas falas, os sujeitos vão se comunicando e revelando as interações 

existentes entre eles.  Assim, descortinar os pensamentos do professor sobre o exercício 

docente pode ser um meio para compreender os processos de sua ação na relação ensino 

e aprendizagem. Nesse sentido, leva-nos a pensar na relação que ele estabelece com o 

trabalho e de que forma vincula seu fazer à sociedade onde está inserido. Parece-nos, ao 

remexer os dados, que a imagem do exercício docente traz para os sujeitos da pesquisa a 

ideia defendida por Pimenta (2002, p.19) de que “[...] a educação retrata e reproduz a 

sociedade; mas também projeta a sociedade que se quer [...]”. 

No bojo dessa reflexão, o estudo vai buscar a visão dos professores integrados a 

essa sociedade e exercendo a docência em uma relação de construção do conhecimento a 

partir do senso comum.  

Dessa forma, os dados que nos levaram a pensar em uma dimensão, envolvendo 

a imagem que os sujeitos dessa pesquisa têm em relação ao exercício docente, podem nos 

conduzir à compreensão dos processos de construção representacional sobre a profissão 

que escolheram. Nessa medida, pensamos que os “[...] processos que engendram as 

representações sociais estão embebidos na comunicação e nas práticas sociais: diálogo, 

discurso, rituais, padrões de trabalho e produção, arte, em suma, cultura” 

(JOVCHELOVITCH,2013, p. 63). 

Assim, essa compreensão parece apoiar-se em uma “[...] estrutura de implicações 

que assenta em valores e em conceitos” (MOSCOVICI, 2003, p. 50), e que interpreta e 

elabora o real. Há, então, pistas que nos fazem crer  que o “universo consensual”, que 

permeia as vozes, mediatiza os conhecimentos construídos nas relações de trabalho desses 

professores, levando  cada um desses sujeitos à “possibilidade de falar em nome do grupo 

e sob seu auspício” (p. 50). 



185 
 

 
 

Desse modo, a relação vivida pelos professores, no contexto do exercício da 

docência, possibilita que criem representações veiculadas também numa visão de 

expectador. Ou seja, há por parte dos sujeitos expectativas em relação à profissão. E, neste 

sentido, como diria Moscovici (1978, p. 59), olha a docência como pensa que ela é ou 

deveria ser. 

A partir dessas reflexões, inferimos que essa dimensão de análise se situa, então, 

sob a égide de entender como as representações sobre o exercício docente são 

“construídas e adquiridas” (MOSCOVICI, 2001, p. 62).  

Assim, os professores parecem que “[...] compartilham um estoque implícito de 

imagens e de ideias que são consideradas certas e mutuamente aceitas. O pensar é feito 

em voz alta” (MOSCOVICI, 2003, p. 51). Significa dizer que pensar o exercício da 

docência na sociedade atual, para os sujeitos da pesquisa, é pensar, também, de que forma 

eles podem exercê-la e enxergar a ação de ensinar. 

Considerando as discussões, a categoria Noção/Visão do Exercício Docente se 

apresenta imbricada à segunda dimensão - Profissional -, na busca por compreender as 

representações sociais dos professores de Língua Portuguesa e Matemática. Nesta 

perspectiva nos oferece modos de pensar, “[..] de dar sentido ao existente e de construir 

uma narrativa” (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 79) sobre a docência. 

Reiteramos, também, o já dito, ao lembrar que as vozes dos professores são dados 

discutidos à luz da estruturação das três dimensões preconizadas por Moscovici (1978, 

2012): informação, campo de representação ou imagem e atitude. O que nos fornece uma 

visão do conteúdo e do sentido das representações sobre a docência (2012, p. 66), como 

observamos 

Neste sentido, introduzimos o Quadro 8 – Sistematização da 2ª Dimensão de 

Análise: Profissional -, para indicar o caminho seguido na reflexão sobre esta Dimensão. 

Trazemos, também, a ideia de que os resultados obtidos revelam convergências nos três 

momentos do caminho teórico-metodológico (aplicação do questionário, entrevistas e 

narrativas). Colocamos, em destaque, a categoria de análise – Noção/Visão do Exercício 

Docente, indicando algumas palavras-chave, tais como: profissão e vivências 

significativas que se voltam para a transformação e para a afetividade.  
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Para a análise, desenvolveremos, a seguir, a categoria - Noção/Visão do Exercício 

Docente -, que apresenta três unidades de sentido: Profissão das vivências significativas 

e dilemas, Profissão da transformação e Profissão da afetividade.    

 

 

4.3.1 Noção/Visão do Exercício Docente (Categoria de Análise) 
 

Nos dias atuais, o exercício da docência não é tarefa nada fácil. Para ser 

professor, no nosso país, precisa ter muito amor e coragem. É preciso 

também estar o tempo todo se atualizando e estudando, uma vez que o 

mundo contemporâneo trouxe alunos muito mais exigentes que os de 

50 anos atrás. (Suj. P 90, APÊNDICE D) 

 

 Esta categoria de análise objetiva esmiuçar, por meio das vozes dos professores, 

sua visão a respeito do exercício docente. Na categoria, apresentada anteriormente, os 

sujeitos ressaltaram a docência, ancorando-a em suas expectativas, e trazendo marcas 

representacionais relacionadas à ideia de docência como vocação, dom, transformação 

Quadro 7 – Sistematização da 2ª Dimensão de Análise: Profissional 
 

Noção/Visão do 

exercício docente 

     TRS 
 

 

 
Análise de Conteúdo 

 

 

 

 
Metodologia das Narrativas 

 

 

 
 

  Objeto de análise: docência  

           

         Questionário 
 

 

 

 
                 Entrevista 

 

 

 
 

 Narrativas da Docência 

Ancorada na relação de       

    Expectador 
 

 

         Imagem projetada de fora para 

dentro 
 

 

 
Exercício da Docência 

 

          Imagem 
 

                           
                        Profissão 

 

 
Vivências significativas 

de transformação e de 

afetividade 

                      Sentido 

 

 
 

 Significado 
 

 

 
Representações Sociais 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



187 
 

 
 

de vidas. Também, lamentam que a profissão seja desvalorizada, mas, apesar disso, 

consideram-na essencial em suas vidas.   

Nesta Categoria, que indicamos para abordar a Dimensão Profissional, o professor 

é chamado a falar do exercício docente; ou seja, de que forma traduz o sentido que o 

constrói, fazendo-o circular com “vida própria” (MOSCOVICI, 2003, p. 41). Ou seja, a 

intenção é desvelar as representações que estes sujeitos criam no decurso da comunicação 

e da operação sobre o exercício docente,  que podem moldar a visão e construir a realidade 

sobre a profissão que exercem, integrando-a às “relações e comportamentos de cada um” 

(MOSCOVICI, 2001, p. 61), que pertence ao grupo.  Assim, ao analisar a segunda 

dimensão imbricada à primeira, inferimos que as representações, que podem aflorar, estão 

diretamente ligadas ao que pensam estes professores sobre a profissão. Pois, como diria 

Moscovici (2003, p. 211): “[...] o que as pessoas pensam determina como elas pensam” 

(grifos nossos).  

Tendo como norte essas reflexões, a análise das unidades de sentido, a seguir,  

caminha tentando verificar como a estrutura interna das representações sociais sobre a 

docência “[...] consolida-se, atualiza-se, é comunicada  e estabelece ligação no  interior 

do grupo social, constituído pelos professores, sujeitos dessa pesquisa (MOSCOVICI, 

2012, p.75, grifos nossos). 

 

 

  4.3.1.1 Profissão das vivências significativas e dilemas (1ª Unidade de Sentido) 

A oportunidade de ensinar e aprender de fazer a diferença na vida dos 

alunos. Embora a educação seja tão desprezada na nossa sociedade. 

Saber que você contribui de alguma forma é muito prazeroso. (Suj. P 

31) 

 

Uma profissão bela, extremamente gratificante, contudo, os 

governantes do país a tratam com descaso, fato que entristece o 

cotidiano da profissão. (Suj. M 13) 

 

 As epígrafes nos colocam na “roda” da discussão sobre as vivências da docência, 

trazendo seus dilemas e indicando possibilidades para a profissão docente. Dessa forma, 

ao falar em exercício docente, estão implícitos os processos de ensinar e de aprender. 

Também, é preciso, conforme afirma Nóvoa (2017, p. 1119): 

 

[...] compreender como se marca uma posição não apenas no plano 

pessoal, mas também no interior de uma dada configuração 

profissional. Depois, é fundamental perceber que as posições não são 
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fixas, mas dependem de uma negociação permanente no seio de uma 

dada comunidade profissional. Nesse sentido, a posicionalidade é 

sempre relacional. Finalmente, é importante olhar para a posição como 

uma tomada de posição, isto é, como a afirmação pública de uma 

profissão.  

 

 Essa tomada de posição (atitude) pode indicar as RS que os professores evocam 

sobre a docência. Essas representações são advindas da ação e da comunicação dos 

indivíduos e se movem na direção da prática cotidiana e do interesse consensual do grupo 

(MOSCOVICI, 2003, p. 52). Assim, “[...] a memória prevalece sobre a dedução, o 

passado sobre o presente, a resposta sobre o estímulo e as imagens sobre a realidade” (p. 

55). 

Dessa forma, nesse processo, os professores proferem discursos, levando-nos a 

inferir o que pensam a respeito da profissão: de um lado, como vivência prazerosa, 

significativa, na relação com o processo ensino-aprendizagem; e, de outro, como 

profissão, que enfrenta dilemas e tensões no dia a dia.  Assim, ratificando o já dito, 

elegem-na como primordial ao ser humano, “convencionalizando-a”, como diria 

Moscovici (1978), em um modelo partilhado no e pelo grupo.  

Dessa forma, conforme Moscovici (2003, p.67), “[...] dar nome a uma pessoa ou 

coisa é precipitá-la (como uma solução química é precipitada)”, resultando três 

consequências: 

 

[...] a) uma vez nomeada, a pessoa ou coisa pode ser descrita e adquire 

certas características, tendências, etc.; b) a pessoa, ou coisa torna-se 

distinta de outras pessoas ou objetos, através dessas características e 

tendências; c) a pessoa ou coisa torna-se o objeto de uma convenção 

entre os que adotam e partilham a mesma convenção (MOSCOVICI, 

2003, p.67) 

 

Nesta perspectiva, o pensamento dos professores sobre o exercício docente gera 

uma ideia sobre a docência, tornando-a uma convenção na medida que adotam e 

partilham o mesmo sentido e significado e são guiados por eles. Ou seja, de acordo com 

Moscovici (1978, p. 63), “[...] representar um objeto é, ao mesmo tempo, conferir-lhe o 

status de um signo, é conhecê-lo, tornando-o significante”. 

Sendo, assim, as palavras proferidas pelos professores, a seguir, podem traduzir 

os pensamentos que eles dispensam ao exercício docente: 
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Observar o crescimento intelectual do educando e o quão importante é 

a minha/nossa colaboração na formação intelectual, ética, política, 

sentimental e psíquica de um ser humano. (Suj. P 3) 

 

A transmissão de conhecimento para formar cidadãos críticos, e saber 

que, contribuir nessa formação, me faz ter a sensação de dever 

cumprido, mesmo sabendo de todas as dificuldades que encontramos 

na área de educação. (Suj. P 54) 

 

Saber que podemos ser um referencial para a mudança na vida de 

alguns alunos. (Suj. P 65) 

 

O sentido de que sou útil, e o prazer de saber que, para algumas 

pessoas, o professor tem seu valor. (Suj. P 67) 

 

Uma profissão bela, extremamente gratificante; contudo, os 

governantes do país a tratam com descaso, fato que entristece o 

cotidiano da profissão. (Suj. M 13) 

 

Apesar de ser uma profissão estafante, com condições de trabalho bem 

longe do ideal, é na relação pessoal, com alunos e colegas de profissão 

que busco inspiração para me manter motivado. Acredito que a 

educação é primordial para mudarmos alguém e para também nos 

transformarmos. (Suj. M 20) 

 

A consciência e a importância de se adquirir conhecimento, cultura, 

valores, ética, cidadania, habilidades necessárias para aquisição de 

competências descritas no processo de ensino-aprendizagem. (Suj. M 

50) 

 

Perseverar sempre, pois o conhecimento é base para a construção de 

uma sociedade melhor. (Suj. M 57) (APÊNDICE D) 

 

 

  Os professores entendem que o exercício docente transita entre a construção de 

uma sociedade melhor, gratificante, importante e o descaso, tensões e dificuldades da 

vivência profissional. Nesse caso, parecem indicar que as representações são elaboradas 

nas interações desses profissionais no exercício da docência. 

 Os professores aparecem como profissionais destemidos, que enfrentam as 

adversidades da profissão e as transformam em possibilidades. Tem-se a imagem de um 

profissional, cuja tarefa requer comprometimento, e que precisa “[...] estar aberto ao 

gosto de querer bem aos educandos e à própria prática educativa [...]” (FREIRE,2002, p. 

159). 

Na continuidade da análise, ao trazer, para o cenário reflexivo, os dados das 

entrevistas e narrativas sobre a docência, o exercício docente também parece envolto 

nessa estrutura, que enfatiza as vivências significativas e os dilemas da profissão. Isso 

pode significar que a organização do pensamento dos sujeitos está, como afirmaria 
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Moscovici (2003, p. 35), “[...] de acordo com um sistema que está condicionado, tanto 

por nossas representações, como por nossa cultura”. Assim, reafirmamos a compreensão 

de que as vozes, com base em Moscovici (2012, p. 69), estão “diretamente ligadas a uma 

posição tomada”. 

Assim, como apontado nas entrevistas e nos questionários, as narrativas dos 

professores trazem uma maneira específica de compreender o exercício docente e 

comunicar o que eles, professores, já sabem sobre a profissão.  

Nessa linha de análise, pensando com base em Jodelet (2001, p.27),  o pensamento 

dos sujeitos sobre o exercício docente imprime às representações sociais sobre a docência 

uma “relação de simbolização”, substituindo-a, quando dá a ela adjetivos (útil, 

gratificante, essencial)  e de “interpretação”, conferindo “significações” a ela (vocação, 

dom, arauto).  

 Diante disso, inferimos que a comunicação compartilhada pelos sujeitos da 

pesquisa determina o exercício docente e nos faz acreditar que ele se constitui na realidade 

que os professores enxergam e vivenciam, servindo de meio para estabelecer associações 

entre eles (MOSCOVICI, 2003).  

Situando as reflexões, os trechos, a seguir, podem corroborar com o que vem 

sendo apontado na análise: 

 

Ser paciente, capacitado, ter domínio do conteúdo e conhecer 

metodologias diversificadas para trabalhar com seus alunos. Gosto 

daquilo que faço e faço da melhor forma possível para que meu aluno 

aprenda. (E-3) 

 

Sou uma profissional que ainda tem muitas falhas, porém procuro 

escutar meus colegas e me apropriar de assuntos que sejam relevantes 

a minha formação continuada... me autoavalio e mudo estratégias 

sempre que acredito ser necessário. Sempre que possível me 

atualizando e fazendo o melhor que posso pela formação dos meus 

alunos. (E-5) (APÊNDICE E) 

 

Aos poucos fui entendendo a alegria e a satisfação que adquirimos no 

ato de ensinar, do quão gratificante é possibilitar o crescimento e o 

desenvolvimento às pessoas, sendo esse um dos principais motivos que 

me fizeram seguir a carreira. Exercer a docência vai além do ato de 

ensinar, vivemos um constante desafio de formar cidadãos críticos, 

cooperativos, capazes de atuas numa sociedade onde a competividade 

e o valor da mercadoria superam valores morais, numa “democracia” 

onde o “demos” está cada vez mais sendo ignorado. (N-2) 

 

Entendo que ser professor continua sendo uma das profissões mais 

importantes e desafiantes por lidar com a formação humana e por ter 
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poder de contribuir para a transformação social! E isso não é clichê! Eu 

acredito! Atualmente, temos mais desafios! (N-7) 

 

Assim ingressei no curso de Letras, assim me tornei Professor de 

Língua Portuguesa. Com uma mistura do duro realismo de cursar o que 

era possível pagar, com o romantismo de acreditar que podemos 

transformar pessoas em seres humanos melhores através de um ensino, 

em que a linguagem ultrapasse o tradicional maçante conjunto de regras 

para a liberdade, a autonomia de descobrir a riqueza da linguagem no 

universo literário que nos forma e transforma. (N-11) (APÊNDICE E) 

 

Retomando as falas, parecem-nos que os professores estão ligados pela visão de 

profissão: sabem enfrentar seus dilemas, interiorizando a noção de sua importância na 

sociedade. Há, portanto, uma unidade de pensamento ligando estes sujeitos, que 

promovem relações impregnadas de significados. 

Nesse contexto, retomando os dados dos três procedimentos metodológicos 

realizados, notamos, mais uma vez, que o pensamento dos professores sobre a profissão, 

que exercem, poderia, também, está de acordo com a análise dimensional proposta por 

Moscovici (2012). Ou seja, observamos que os depoimentos desses docentes estão 

estruturados: a) na informação, porque está ligada à organização do conhecimento que o 

grupo tem em relação ao exercício docente;  b) em um campo de representação, quando 

os sujeitos alocam à profissão uma imagem ligada às vivências significativas e aos 

dilemas; e c) na dimensão atitude, quando o docente toma posição, anunciando-a como 

profissão de enfrentamento,  como sendo essencial e como aquela que retira os alunos da 

“escuridão do saber”; e, com isso, melhora a vida deles. 

Entretanto, olhando o outro lado da “moeda”, vivem dilemas introduzidos pela 

desvalorização imposta à educação. Dessa forma, essas falas estão impregnadas de 

representações, porque, com base em Moscovici (2012), estão dando sentido ao 

comportamento dos sujeitos. Sujeitos estes que estão integrados em uma rede de relações, 

que os ligam ao objeto, “[...] fornecendo, ao mesmo tempo, as noções, as teorias e o fundo 

de observações que tornam essas relações estáveis e eficazes” (MOSCOVICI, 2012, p. 

46). 

Assim, continuando a reflexão, para entender o significado dado a docência  

pelos  sujeitos da pesquisa e refletindo sobre a unidade de sentido Profissão das vivências 

significativas e dilemas, trazemos os dados “garimpados” a partir da técnica de 

Associação Livre de Palavras (ALP) e analisados à luz da TNC (ABRIC, 1976, p. 154) 

em relação à palavra evocada“Educação”. 
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 Antes, reflitamos com  Saviani (2011, p. 274),  quando aponta  que  a Educação 

é: “[...] ato de produzir, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. Uma Educação, que, como aponta 

o autor, dá conta da questão “[...] da comunicação e da promoção do homem como 

mediador no interior da escola” (p. 274). Afirma, ainda, que se guiada pelo processo da 

transformação social, o educador “[...] precisa ser crítico, atento e desenvolver 

instrumentos para enfrentar as condições adversas, mas sem o otimismo ingênuo, que 

acredita poder mudar a sociedade pela força de sua ação subjetiva” (SAVIANI, 2011, p. 

218-219). 

É importante ressaltar que as palavras proferidas pelos professores foram 

analisadas com o apoio do software EVOC. A intenção é analisar, com base na 

frequência total de cada palavra e na média ponderada da ordem de evocação, os 

elementos que fazem parte do Núcleo Central e do Sistema Periférico, que embasam a 

TNC, em relação à palavra “Educação”.  

A seguir, os dados apontados revelam o que segue: 

Quadro 9- Núcleo Central e do Sistema Periférico das Representações Sociais da 

palavra evocada “Educação” 

 

   Fonte: elaborado pela autora com o apoio do Professor Me. Adauto Galvão. 
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Observando o Quadro anterior, percebemos que emergem, no quadrante 

pertencente ao Núcleo Central, termos marcados pela memória coletiva, pelas condições 

sócio-históricas e pelos valores do Grupo, apresentando os seguintes elementos: ensino, 

família, fundamental, futuro, mudança, necessária, primordial, prioridade, qualidade, 

respeito.   

Os resultados parecem indicar que o núcleo central das representações dos 

professores sobre Educação é expresso pelas palavras citadas, tendo foco na palavra de 

maior frequência: futuro. Parece definir o caminho do pensamento dos sujeitos, 

manifestando sua importância dentro do contexto social (função identitária - ABRIC, 

1998), indicando que a palavra indutora representa um futuro de uma nação; como 

fundamental ao indivíduo para ascensão profissional e econômica.  

Revelam, também, um caráter de essencialidade, ao observarmos as demais 

palavras, que compõem esse quadrante: ensino, família, fundamental, mudança, 

necessária, primordial, prioridade, qualidade, respeito. 

 Nesse sentido, parece orientar os comportamentos e as práticas sociais em relação 

à educação e, em consequência, à docência e ao exercício dela, adequando situações 

(função de orientação –ABRIC, 1998). Logo, a ideia do senso comum sobre Educação, 

que a coloca no cenário de ser fundamental para transformar pessoas e o local onde vivem, 

transita como possibilidade para o indivíduo. 

A primeira periferia, localizada ao lado direito e superior de quadro, e, como já 

anunciado, traz os elementos tidos como importantes e de mais frequência. Os termos - 

dedicação, desenvolvimento, escola, evolução, formação, instrução, social, sociedade 

trabalho e valores - parecem agregar aos termos mais evocados, pertencentes ao Núcleo 

Central. O que indica a questão de que a Educação é presença na escola; e, por essa razão, 

possibilita, formação, valores, trabalho, exercício de cidadania, podendo levar o indivíduo 

à condição de sujeito; ou seja, protagonista de suas ações. 

Observamos que, no quadrante, em que se encontram os elementos de contrastes, 

as palavras - esperança, essencial, ética, ideal, importante, luta, oportunidade, 

participação, responsabilidade e valorização -, que, como já anunciado, são de baixa 

frequência, reforçam o que os sujeitos investigados aportam ao significado de Educação. 

Trazem, assim, elementos afetivos atrelados àqueles que veem a educação como espaço, 

que não pode ser corrompido; e, sim, voltado para o crescimento de uma sociedade. 

Assim, configura-se em um direito de todos, podendo promover a transformação do 

homem.  
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Os termos da periferia distante, também chamada de 2ª periferia, indicados pelas 

palavras - disciplina, ensinar, liberdade, processo, profissão realização, socialização, 

sonho, transformação e vida -, embora, com menos frequência, parecem ratificar o 

pensamento dos sujeitos em relação à palavra “Educação”.  

Tomamos, por base, o que Abric (apud SÁ, 2002, p. 62) entende a respeito da 

representação social como uma organização de significados, que funciona como sistema 

de interpretação da realidade. Dessa forma, as palavras proferidas cumprem as seguintes 

funções: de saber, identitária, orientadora e justificadora. 

Nessa perspectiva, os professores transitam pelas seguintes funções: a) do saber, 

ao atribuírem sentido ao exercício docente, dando suporte aos atos comunicativos e de 

interpretação à palavra Educação; b) identitária, ao valorizar as características da palavra 

evocada, definindo sua essencialidade; c) de orientação, quando traz uma especificidade 

de pensamento emitido e guiando os comportamentos e condutas do grupo, objetivando-

a como arauto; d) justificadora, quando as palavras proferidas explicam a conduta dos 

sujeitos frente à palavra Educação, elevando-a  à condição de transformadora de vidas. 

Assim, as palavras, que compõem os quadrantes, podem aludir que as 

representações dos sujeitos sobre a palavra evocada estão ancoradas no pensamento de 

que a Educação transforma a sociedade. Questão, que nos remete a Saviani (2011, p. 218), 

quando fala de otimismo ingênuo. Todavia, é preciso sair desse patamar e adentrar ao 

otimismo crítico, para, de fato, entender a representatividade da Educação no mundo.  

Dessa forma, os sujeitos concebem a Educação em um “[...] quadro de referência 

comum que permite as trocas sociais, a transmissão e a difusão do saber ingênuo” 

(ABRIC, 1998, p. 28).  

Na sequência, a segunda unidade de sentido - Profissão da transformação - 

congrega a imagem da unidade anterior e avança na corporificação do sentido e 

significado ao exercício docente. 

 

 

     4.3.1.2 Profissão da transformação (2ª Unidade de Sentido) 

 

 

A prática pedagógica, entendida como uma práxis envolve a dialética 

entre o conhecimento e a ação com o objetivo de conseguir um fim, 

buscando uma transformação cuja capacidade de mudar o mundo reside 

na possibilidade de transformar os outros. (GIMENO SACRISTÁN, 

1999, p. 28) 
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Pensar a profissão, como veículo de transformação, é algo bastante potente nas 

falas dos professores. Estão permeadas pela ideia de uma docência implicada a uma 

concepção transformadora de vidas por meio da profissão que exercem.  

Nessa perspectiva, as palavras de Gimeno Sacristán (1999) indicam que o 

professor, em seu exercício docente, aloca a ideia e a possibilidade de transformar a 

realidade e, com isso, transformar os indivíduos. Ou seja, “[...] a prática é entendida como 

atividade dirigida a fins conscientes, como ação transformadora de uma realidade, como 

atividade social historicamente condicionada dirigida à transformação do mundo [...] 

(GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 28). 

Assim, inferimos, após observar os dados, que os professores de Língua 

Portuguesa e Matemática, sujeitos da pesquisa, carregam, intrinsicamente, o desejo de 

vivenciar uma profissão, que faça a diferença na vida das pessoas, contribuindo para uma 

sociedade mais justa.  

Por conseguinte,  essa unidade de sentido carrega uma concepção dialógica, em 

que o indivíduo (docente) provoca a transformação de pessoas (alunos), promovendo 

nelas uma consciência crítica para viver em sociedade e mudá-la, se assim for preciso,  

tal como indicam as falas dos sujeitos, extraídas da Questão 12, referente ao Questionário: 

“ O que mobiliza você no exercício docente?  Temos como respostas: 

 

A satisfação de ter escolhido uma profissão que, apesar de desvalorizada, 

unida, me permite crer no seu “poder” transformador de realidades 

individuais e coletivos. (Suj. P 9) 

 

A possibilidade de transformar a sociedade, ajudar meus alunos a exercer 

sua cidadania, bem como a perspectiva de valorização e reconhecimento. 

(Suj. P 11) 

 

É a vontade de transformar a pessoa e ser realizada, completa e feliz. (Suj. 

P 28) 

 

O exercício da docência não é apenas repassar informações, é ajudar o 

aluno a ter consciência de si mesmo e mostrar a ele a importância dele na 

sociedade. Esse papel do professor ser agente transformador da sociedade 

é que me atrai muito. (Suj. P 39) 

 

A busca por uma sociedade mais justa. (Suj. M 2) 

 

O poder transformador do professor. (Suj. M 12) 

 

“Transformar” tanto a minha prática docente, quanto a vida dos discentes. 

Educação, de fato, transforma. (Suj. M 13) 
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Acreditar na educação com o ideal de transformação de vidas. (Suj. M 

56) (APÊNDICE D) 

 

Essas referências discursivas, analisadas a partir dos dados do Questionário, que 

imprimem à docência a imagem de profissão transformadora não estão sozinhas. Elas 

encontram sincronismo nos demais procedimentos metodológicos desenvolvidos: 

entrevistas e narrativas sobre a docência.  Em geral, a reflexão dos professores em relação 

ao exercício docente retrata que é uma profissão de essencialidade e de responsabilidade, 

para fazer girar a “roda” da transformação. Notamos, assim, convergências nas falas, 

conforme seguem: 

 

Acreditar que posso ajudar algumas pessoas a progredir desenvolvendo 

sua capacidade de ver o mundo e agir sobre o ambiente em que vive. 

(Suj. M 60) (APENDICE D) 

 

Minha atuação é motivada por acreditar no poder de transformação. (E-

5) (APENDICE E) 

 

Fui lecionar na rede estadual, em 2014, e fui pegando prática na área e 

amor pelo que fazia, transformando vidas e sonhos. Para minha pessoa, 

docência é mudar vidas, transformar sonhos acreditar num país melhor 

que pode idealizar. (N-4) (APENDICE E) 

 

Cabe ressaltar que o diálogo estabelecido pelas narrativas sobre a docência 

cumpre um papel de organizar o pensamento dos professores sobre a profissão docente, 

permitindo que o pesquisador possa penetrar nesse universo e compreender as 

representações sociais que afloram. Isso porque, entendemos, junto com Josso (2004, 

p.86), ao falar da elaboração de narrativas, que elas constituem:  

 

[...] uma prática de encenação do sujeito que se torna autor ao pensar a 

sua vida na sua globalidade temporal, nas suas linhas de força nos seus 

saberes adquiridos ou nas marcas do passado, assim como na 

perspectivação dos desafios do presente entre a memória revisitada e o 

futuro já atualizado, porque induzido por essa perspectiva temporal. 

 

Mediante a isso, percebemos que as narrativas sobre a docência assumem, na 

pesquisa, uma possibilidade de conhecer os pensamentos, interesses e condutas dos 

professores, apesar de não terem caráter autobiográfica. Ou seja, a intenção era discutir 

as narrativas a partir da seguinte questão proposta aos sujeitos: “Pensando no contexto 

anterior, a sua formação docente, o período da sua formação e o do seu exercício docente, 
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qual a narrativa que perpassa sua docência? Levando em conta os questionamentos, a 

seguir, indique: o que é a Docência?  Por que escolhi ser docente? O que significa exercer 

a docência?”. 

A intenção rendeu à pesquisadora a possibilidade de captar o pensamento dos 

professores sobre a profissão e suas escolhas ao exercê-la. Assim, nessa construção das 

representações sociais sobre a docência, tanto as entrevistas como as narrativas trazem 

um sujeito envolto em aspectos simbólicos. Baseando-se, nessas afirmativas, pensamos 

que há a constituição de um grupo, que se liga por meio de “sua linguagem, sua cultura e 

seu mundo familiar” (MOSCOVICI, 2003, p. 322).  

Percebemos, então, que as falas trazem um conhecimento dos professores sobre a 

profissão que exercem, indicando que o conhecer para eles implica, conforme Abdalla 

(2005), em: 

 

 [...] sentir e compreender a realidade – a escola e o espaço da sala de 

aula – para ser possível escolher conscientemente, tomar decisões, 

intervir, buscar constantemente o novo, problematizando o velho, fazer 

o registro da história do grupo com o qual compartilhamos as múltiplas 

formas de conhecer: os múltiplos saberes. (ABDALLA, 2005, p.66) 

 

Isto posto, entendemos que as ideias incutidas sobre exercício docente, que os  

professores apresentam, perpassam por vários aspectos significativos, tais como:  “uma 

profissão com poder transformador de realidades individuais e coletivas”; “que se  arvora 

em  ser “meio” para que os alunos obtenham consciência  de si mesmo”; “de ser ajuda 

na busca por uma sociedade mais justa”. Todas essas expressões estão diretamente 

ligadas ao fato de conferirem e partilharem o sentido de essencialidade relacionada à 

docência, sendo ele (o sentido) parte integrante e irredutível dela (da docência). 

Consideramos, então, que as representações sociais sobre a docência dos 

professores, sujeitos da pesquisa, produzem e determinam os comportamentos, já que, a 

nosso ver, definem a natureza dos estímulos que os cercam e que os provocam em relação 

ao significado da profissão. 

 Ao observarmos as falas, a seguir, percebemos que elas fomentam esse olhar 

transformador, que vem sendo cravado na profissão docente. Vejamos, então, alguns 

trechos das entrevistas e das narrativas sobre a docência: 
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[...] Penso que minha atuação é ótima. Impulsionando uma nação para 

transformar vidas através do conhecimento; e, além de tudo, mostrando 

a importância de mostrar amor pela área e formando novos professores. 

(E-4) 

 

A docência é a “profissão do conhecimento”, pois o conhecimento e o 

saber a legitimam. Seu compromisso é transformar esse conhecimento 

em aprendizagens relevantes para os alunos. (E-10) 

 

Para mim, Docência é transformação, auxiliar o outro na construção, 

muito embora, atualmente, as relações humanas, dentro do ambiente 

escolar estejam bastante precárias. (N-9) 

 

Atualmente, face aos avanços da tecnologia da informação, cada vez 

mais, reafirmo o compromisso de que nosso papel como professor está 

muito além do mero e banal compromisso de transmissão de 

conhecimento. Estamos diante de uma transformação crucial na 

organização social e mais do que nunca, formar pessoas é o caminho 

mais sólido para a busca humana da paz e da justiça. (N-12) 

(APÊNDICE E) 

 

Nesse movimento organizacional das falas, as representações sobre a docência 

são um produto da “interação e comunicação” entre os professores, ficando “visíveis e 

inteligíveis na prática social”, conforme diria Moscovici (2003, p. 25), o que eles 

entendem que devem desenvolver (no exercício da profissão).  

Assim, os dados das narrativas e das entrevistas sobre a docência, associados aos 

do questionário, trazem uma organicidade ao pensamento dos professores, conferindo ao 

exercício docente, de forma marcante, o “poder” de transformar vidas. No pensamento 

dos sujeitos, parece marcante a operacionalização de escolhas, por meio das expressões 

indicadas - transformar vidas através do conhecimento, compromisso de transmissão e 

de transformação de conhecimento,  transformação, construção, avanços, entre outras -, 

que geram  representações sobre a docência, ancorando-as na imagem de uma docência, 

que promove mudança social, capilarizada pela tomada de consciência cidadã. 

Defendemos que este “poder” faz parte de um saber identitário, alocado como  fio 

condutor do pensamento dos professores sobre a docência como profissão de 

transformação, que pronuncia uma conduta ligada a um “lugar de lutas e de conflitos”; 

além de ser “espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão” (NÓVOA, 

1995a, p.16). 

Ainda, refletindo sobre a unidade de sentido Profissão da transformação, 

trazemos o resultado do questionamento sobre o olhar do professor a respeito de como 

ele enxerga a sua docência (Questão 10, Questionário). As alternativas poderiam ser 
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assinaladas, mais de uma vez, com o intuito de mapear para que lado que esse olhar tendia. 

Devido à possibilidade de assinalar mais de uma alternativa, a porcentagem do Gráfico, 

a seguir, ultrapassa a 100%. 

 Foram apontadas 10 (dez) proposições, que foram escolhidas com base nas 

leituras realizadas dos estudos sobre a docência. Assim, as proposições eram: “A docência 

é uma profissão primordial num país”; “Um bom docente valoriza, acima de tudo, a 

relação professor/aluno”; “Um bom docente tem que ter capacidade, acima de tudo, 

técnica”; “No exercício da docência, trabalhar valores éticos e morais é mais importante 

que os conteúdos disciplinares”; “Para uma boa docência, é importante o conhecimento 

que o professor tem sobre a disciplina ministrada”; “A docência é transmissão de 

conhecimento e cultura”; “A docência é compartilhar conhecimento e cultura”; “A 

formação inicial não é suficiente para uma docência de qualidade”; “A formação 

continuada é primordial para uma docência de qualidade”; “As discussões na escola sobre 

o currículo escolar são importantes para o exercício da docência de qualidade”. Diante 

das respostas dos sujeitos, obtivemos o Gráfico 15, a seguir: 
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       Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir das respostas dos professores. 

 

Tomando como norte as proposições, que tiveram acima de 70%, indicando 

“concordo totalmente”, deparamo-nos com um sujeito que olha sua docência pautada pelo 

entendimento de que ela é primordial num país (93,55%), evidenciando que entende a 

profissão numa perspectiva social, em que a transformação social do indivíduo é o mote 

da profissão, alocando o caráter humanístico a mesma.  

 A questão afetiva, também, é preponderante, já que 80,25% concordam totalmente 

que “um bom docente valoriza, acima de tudo, a relação professor/aluno”. O que significa 

que ser um “bom docente” está diretamente ligado à relação que o profissional estabelece 

com o aluno, entendendo que não há mais uma relação hierárquica autoritária, mas uma 

relação de trocas, participativa, que contribui para uma sociedade melhor. 

 

Gráfico 15 - O olhar sobre o exercício da docência   

 



201 
 

 
 

 Outro ponto é o conhecimento que o professor tem sobre a disciplina que ministra. 

86,54% concordam totalmente que essa questão é importante, para se ter uma boa 

docência. Nesse contexto, 83,97% concordam totalmente que, na escola, as discussões 

sobre o currículo estão vinculadas ao exercício de uma docência de qualidade. Atrelam, 

também, a essa docência, o entendimento de que a formação continuada é primordial 

(79,49%). E, na continuidade desse olhar sobre sua própria docência, os sujeitos 

entendem que a mesma se baseia em “compartilhar conhecimento e cultura”, trazendo um 

assunto muito discutido no meio educacional: compartilhamos ou transmitimos 

conhecimento e cultura? 79,08% concordam totalmente com a proposição de que “a 

docência é compartilhar conhecimento e cultura”.  

Ao se manifestarem, nesta direção, podemos inferir, também, que esses sujeitos 

pensam uma docência com base nos ensinamentos de Paulo Freire (2002, p. 23), quando 

afirma que não há “docência sem discência”, enfatizando que “quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (p. 25). Reforçando a ideia de que a docência 

é construção de saber e, por essa razão, é primordial num país. 

 Ao olhar para as proposições, que receberam o “concordo parcialmente”, temos 

somente uma, que recebeu indicação acima de 50%: “No exercício da docência trabalhar 

valores éticos e morais é mais importante que os conteúdos disciplinares” (70,97%). 

Nesse item, o “concordo plenamente” recebeu 10,97%, o “discordo parcialmente”13% e 

o “discordo totalmente” 6%. Ao observarmos as proposições, anteriormente analisadas, 

que receberam, de forma preponderante, o “concordo totalmente”, inferimos, aqui, mais 

uma vez, que esses sujeitos caminham na docência por um caráter humanista. 

Há, assim, na unidade de sentido, a ideia de que os professores, sujeitos dessa 

pesquisa, exercem a docência como influxo transformador de forma direta e imediata. Ao 

contrário do que diz Saviani (2011, p. 219), que aponta a educação como força 

transformadora por meio da mediação indireta e mediata; ou seja, papel de prover 

condições, não de ser a condição.  São essas suas palavras: 

  

[...] a educação não tem poder de transformar diretamente o mundo e, 

portanto, de construir, por sua força própria, uma nova sociedade. [...] 

a educação é uma prática mediadora no interior da prática global. 

Portanto, seu influxo transformador se exerce na forma de mediação, 

isto é, de forma indireta e mediata e não de forma direta e imediata. seu 

papel diz respeito a prover as condições subjetivas do processo de 

transformação que, entretanto, só podem ter eficácia em articulação 

com as condições objetivas. eis por que, quando guiado pelo objetivo 
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da transformação social, o educador precisa ser crítico, isto é, necessita 

estar atento ás condições  objetivas, desenvolvendo os instrumentos de 

compreensão dessas condições e assegurando aos educadores a sua 

assimilação, o que implica não abrir mão do cumprimento da função 

específica da escola que se liga ao domínio do saber sistematizado. 

 

Diante das análises, entendemos que a representação social sobre a docência pode 

ser vista como a forma como a vida coletiva desses professores adaptou-se “às condições 

descentradas de legitimação”, conforme afirmaria Duveen (2003, p. 17), impondo sobre 

eles como uma forma irresistível de conduta. As vozes vão, assim, costurando as 

representações.  

Na continuidade da análise, os professores arrebanham ao pensamento sobre a 

docência a relação da profissão à afetividade. 

 

4.3.1.3 Profissão de afetividade (3ª Unidade de Sentido) 
 

O amor pela profissão. (Suj. P 17) 

É esse gostar de ensinar, conviver com pessoas. (Suj. M 10, 

APÊNDICE D) 

 

Ao pensarem a docência como profissão da afetividade, os sujeitos estão 

descortinando um clima que há muito habita nas escolas, nas salas de aula e no imaginário 

do magistério. Visualizar que o afeto desencadeia aprendizagem está no senso comum, 

gravita em torno da escola e impõe desafios.   

Neste sentido, quando os professores apontam para uma docência revestida de 

elementos afetivos, estão, de alguma forma, desvelando-se como “sujeitos produtores de 

representações”, impregnados por “[...] uma rede de significados, permitindo a atribuição 

de sentidos, dando significado aos ‘sistemas de categorização’ (grifos da autora) 

(ABDALLA, 2008, p. 18-19). 

A questão da afetividade confere a esta unidade de sentido um caráter de mediação 

na construção das representações sobre a docência, articulando um diálogo entre 

conhecimento e afeto. Ou seja, a imagem criada para o exercício docente, aqui, associa a 

profissão à afetividade, tendo essa a função de direcionar a atitude do professor não só 

para o quê ensinar, mas também ligada ao como ensinar. Há, portanto, uma construção da 

imagem da docência, envolvendo afetividade e ação de ensinar.  
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Nessa medida, a docência, quando observada nas unidades de sentido, adentra ao 

campo do encantamento, em que ela é a chave para melhorar a vida dos alunos. Assim, a 

docência seria o instrumento utilizado pela educação para alcançar a transformação dos 

indivíduos. Para isso, os professores apoiam-se em valores para legitimar esse 

encantamento, tais como: compromisso, afetividade, conhecimento, realização pessoal 

de si e do outro, solidariedade, dever cumprido, honestidade, entre outros. 

Assim, os dados representacionais dessa unidade de sentido foram ancorados em 

elementos afetivos, apontando que a mobilização ao exercício docente se deu: por “amor 

à profissão e ao aluno”, por “prazer em ensinar”, “pela paixão”; e, por fim, pelo “gostar 

de conviver com as pessoas”.  O compromisso com a profissão e com os alunos, recheado 

pela afetividade, é ingrediente valioso para continuar no magistério.   

Dessa forma, entendemos “que os professores que se manifestam a favor da 

permanência na profissão evidenciam representações fortemente atreladas ao vínculo 

afetivo com os alunos e com a finalidade de seu trabalho, assumido como uma missão” 

(ENS et al., 2014, 518-519). 

Observemos essa relação apontada nos exemplos das falas, a seguir, extraídas da 

Questão 12, do Questionário:  

 

O prazer de acompanhar a evolução do educando. (Suj. P 4) 

 

O amor que eu tenho pela profissão. (Suj. P 60) 

 

Por ser um trabalho que me permite desempenhar uma profissão que 

me realiza pessoalmente. (Suj. P 79) 

 

Nos dias atuais o exercício da docência não é tarefa nada fácil. para ser 

professor no nosso país precisa ter muito amor e coragem [...]. (Suj. P 

90) 

 

A relação de afetividade que existe entre professor e aluno. (Suj. M 45) 

 

O amor à profissão. (Suj. M 58) 

 

Amor pela profissão, acreditar no jovem como ser humano, transmitir 

valores, valorizar a educação e sua importância na vida pessoal e 

profissional do aluno. (Suj. M 32) (APÊNDICE D) 

 

Acreditamos que essas vozes são reveladoras de representações, porque são 

“produzidas e engendradas coletivamente”, como destacaria Moscovici (2012 p.71). 

Revelam expressões - prazer de acompanhar, amor pela profissão, amor e coragem, 

afetividade, entre outras -, que nos indicam a constituição de um “saber identitário”. Saber 
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este revelador das reflexões desses sujeitos sobre a própria profissão, indicando suas 

expectativas, tal como narra o Suj. M 32: “Amor pela profissão, acreditar no jovem como 

ser humano, transmitir valores, valorizar a educação e sua importância na vida pessoal e 

profissional do aluno”. 

 Mediante a este posicionamento, desvelado pelos dados do Questionário, 

encaminhamos a análise para o entendimento dos dados coletados junto às entrevistas e 

às narrativas sobre a docência, a fim de verificar se há convergência nessas posturas. 

As respostas surgem como um coro, em que cada um, embora com vozes 

diferentes, “cantam a mesma música”. O que sobressai, assim, é o pensamento de que 

estão na profissão, porque “amam” o que fazem aos alunos; além de gostarem de ajudar 

as pessoas.   

As entrevistas e as narrativas trazem, ao “corpo” reflexivo, vozes que se agregam 

as já indicadas nessa unidade de sentido. Elas partilham e compartilham do pensamento 

de uma docência imbricada à afetividade. São saberes que são reelaborados, criados e 

transmitidos. Esta “marca” afetiva há muito habita no contexto da educação e, aqui, fica 

explícito a presença da tradição, da cultura de uma profissão regulada pelo afeto. 

Nesse processo de construção das representações sociais sobre a docência, a 

afetividade marca-se pelo vínculo, pela potência que tem no desenvolvimento do processo 

ensino e aprendizagem. Assim, conforme afirma Dantas (1992), ao discutir a afetividade 

em Henry Walon, que: 

  

[...] a consciência afetiva é a forma pela qual o psiquismo emerge da 

vida orgânica; corresponde à sua primeira manifestação. Pelo vínculo 

imediato que instaura com o ambiente social, ela garante o acesso ao 

universo simbólico da cultura, elaborado pelos homens ao longo de sua 

história. Dessa forma é ela que permitirá a tomada de posse dos 

instrumentos com os quais trabalha a atividade cognitiva. Nesse 

sentido, ela lhe dá origem. (DANTAS, 1992, p. 85-86) 

 

Também, é relevante destacar que a questão da relação afetiva entre professor e 

aluno permeia as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, (RES. 

CNE/CEB 04/10), quando definem a Organização curricular: conceito, limites, 

possibilidades, e delimitam, no parágrafo único do Art. 11, o que segue: 

 

Parágrafo único. Essa concepção de escola exige a superação do rito 

escolar, desde a construção do currículo até os critérios que orientam a 
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organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade, 

privilegia trocas, acolhimento e aconchego, para garantir o bem-estar 

de crianças, adolescentes, jovens e adultos, no relacionamento entre 

todas as pessoas. (grifos nossos) 

 

Nesta relação com a afetividade, trazemos, também, Freire (2010 p.11), que 

afirma que “[...] a tarefa do ensinante, que é também aprendiz, sendo prazerosa é 

igualmente exigente. Exigente de seriedade, de preparo científico, de preparo físico, 

emocional, afetivo”. 

 Na continuidade da análise, as vozes revelam a afetividade como referencial a ser 

seguindo no desenvolvimento do exercício docente.  

Assim, os trechos são âncoras, que parecem “dar forma” às representações sobre 

a docência. Assim, temos: 

 

[...] Para ser um professor, deve ter amor e paciência, gostar do que faz 

para ensinar, trocar informações e saber formar opinião junto com seus 

alunos. (E-4) 

 

Significa a transformação do ser humano através da Educação, do 

processo de ensino aprendizagem, da dedicação e do amor. (E-5) 

 

A docência significa lecionar com amor, estar sempre disposto a ajudar 

o aluno, aberto às perguntas. É preparar uma boa aula, é se dedicar ao 

que faz com carinho. [...] Minha atuação é motivada por ver que meu 

aluno adquiriu as habilidades específicas para aquele conteúdo dado, é 

ver no rostinho deles o entendimento, é ser elogiada por um pai ou até 

mesmo por um aluno. (E-9) 

 

Aos poucos fui entendendo a alegria e a satisfação que adquirimos no 

ato de ensinar, do quão gratificante é possibilitar o crescimento e o 

desenvolvimento às pessoas, sendo esse um dos principais motivos que 

me fizeram seguir a carreira. (N-2) 

 

Escolhi ser docente, porque admirava as minhas professoras das séries 

iniciais, que dedicavam suas vidas nessa grandiosa profissão, 

transmitindo os conhecimentos, envolvidas emocionalmente com todas 

as crianças. (N-3) 

 

Sempre admirei meus professores. Imaginava o quanto uma pessoa, 

deveria estudar para estar ali, ensinando a outras a arte do saber. [...] 

Penso que escolhi ser docente porque ainda acredito no valor 

transformador da educação na vida das pessoas. [...] Exercer a 

docência tem a ver com a realização de sonhos. (N-9) (APÊNDICE E) 

 

 

Ao longo da leitura das vozes, percebemos que elas objetivam o exercício docente, 

materializando-o e intercambiando a imagem construída de uma profissão que se 
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desenvolve em meio ao afeto. Percebemos, então, que, na relação com a afetividade, os 

professores trazem as seguintes palavras-chave: amor, paciência, dedicação, 

disponibilidade, carinho, alegria, satisfação, gratificante, crescimento pessoal, 

admiração, coragem, prazer, crença no ser humano. São emoções que pulsam no 

pensamento deles, dando sentido e significado à docência. 

  Nessa perspectiva, na continuidade da reflexão de como os professores 

interpretam a docência, orientando suas condutas em relação a ela e, assim, construindo 

representações, trazemos os dados recolhidos na aplicação da Técnica de Associação 

Livre de Palavras (ALP), tendo a “Docência” como termo evocado. 

 Para tanto, utilizamos, como apoio, os resultados processados pelo software 

“Ensemble de Programmes PermettantL’analysedes Évocations – EVOC” (VÈRGES, 

2000). 

 Retomamos, aqui, a ideia da TNC (ABRIC, 1976, 1998), lembrando que a mesma  

configura-se numa abordagem estrutural  de análise das representações. Assim, Abric 

(1976), precursor dessa Teoria, entende que as representações estão hierarquizadas e 

organizadas em torno de um núcleo central e de um sistema periférico. Todavia, é, no 

Núcleo Central, que estão os elementos, que dão a homogeneidade e a centralidade de 

um grupo social. 

 Os dados foram construídos a partir de uma ordem média de evocações - OME, 

e estão dispostos no Quadro 9, a seguir, com o resultado da palavra evocada “Docência”. 
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Quadro 10- Núcleo Central e do Sistema Periférico das Representações Sociais da 

“Docência” 

 

A partir dos quadrantes demonstrados pelo Quadro anterior, é possível distinguir 

as palavras com maior número de incidência e que foram evocadas pelos sujeitos ao 

pensarem na palavra “Docência”. Dessa forma, temos, como possível Núcleo Central, o 

quadrante localizado na parte superior do quadro: comprometimento, conhecimento, 

dedicação, ensinar, ensino, estudo, formação, professor, profissão e vocação.  

Segundo Abric (1998, p. 33), o Núcleo Central de uma representação apresenta 

um sentido que resiste a mudanças. Nele, os termos tomam uma função de inegociáveis 

e de estruturação hierárquica de sentido em relação ao objeto. Assim, ao observarmos as 

palavras de maior frequência, compreendemos que os sujeitos sinalizam uma docência 

por um viés que a aloca como profissão envolta a valores e atitudes pessoais, 

sobressaindo-se os termos professor, profissão, dedicação e formação. Essas palavras 

parecem guardar o “norte” da profissão para os sujeitos da pesquisa. Nelas, inferimos que 

o ato educacional, a que eles se propõem a realizar, envolve compreender uma profissão, 

que necessita de dedicação e formação.  

Ao olhar a média de frequência (importância), os termos professor e profissão 

evidenciam a relação “pessoa e profissão” como parte de um processo na constituição da 



208 
 

 
 

docência, corroborando com a  perspectiva apontada por Nóvoa (1995b, p. 17): “A 

maneira quando cada um de nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos 

como pessoa quando exercemos o ensino”. 

Continuando a reflexão, os elementos periféricos, tidos como esquemas 

organizadores complementares ao Núcleo Central (ABRIC, 1998, p. 33), demonstrados 

no quadro sob análise, são subdivididos em primeira periferia, núcleo ou elementos de 

contraste e periferia distante.  Vejamos: a primeira periferia, localizada ao lado direito e 

superior de quadro, traz os seguintes elementos tidos como importantes, com maior 

frequência: aprendizagem, escola, paciência, prazer, realização, respeito, 

responsabilidade e trabalho. Percebemos que são termos, que reforçam o sentido e o 

significado apontado no quadrante do Núcleo Central.  Há a reafirmação da carga afetiva. 

No quadrante, que contém os elementos de contraste, embora com baixa 

frequência, é um elemento importante; pois, segundo Abric (1998), pode configurar-se 

em elemento complementar da primeira periferia, revelando um subgrupo minoritário 

com representação diferente. Todavia, nesse contexto, as palavras proferidas - aluno, 

compromisso, esforço, ética, exemplo, motivação, mudança, saber, transformação - 

destacam e reforçam o viés do quadrante do Núcleo Central. Notamos que os termos 

transformação e compromisso são fatores essenciais à docência, mediados pelos termos 

aluno, esforço e saber. 

Na periferia distante, que fica no quadrante à direita e abaixo da primeira periferia, 

encontramos as palavras - luta, paixão, perseverança, pesquisa, prática, 

profissionalismo, reconhecimento, satisfação, valorização e vida - introduzem questões 

de enfrentamento, vivenciadas pelos sujeitos e que podem influir na representação sobre 

a docência. Embora com menos frequência, esses termos somam-se aos demais na 

constituição das representações sobre a profissão.   

Nessa medida, por ser parte integrante da constituição das representações e, por 

conseguinte, ser indispensável ao sistema central, o sistema periférico, nesta análise, 

busca atualizar, proteger e contextualizar o pensamento dos sujeitos sobre a docência. 

Assim, os termos proferidos, a partir da palavra evocada, parecem que reforçam a 

representação da docência em uma perspectiva de profissão, que, por um lado, encanta 

pessoas, promove interação e procura transformar indivíduos; e, por outro, se insere em 

um “mar de lutas e desafios”. 

Dessa forma, ao discutirmos os termos do Núcleo Central associados aos do 

Sistema Periférico, parece-nos que fica latente a presença das funções, apregoadas por 
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Abric (1998, p.28): de saber, de identidade, de orientação e justificadora. A primeira, 

por entendermos que  os professores compreendem e explicam a docência pelo universo 

de crenças que construíram, facilitando a comunicação entre eles; a segunda, porque os 

sujeitos imprimem uma especificidade à palavra docência, promovendo a constituição de 

um grupo social; a terceira, porque as marcas deixadas pelas palavras atuam como um 

guia na condução do comportamento em relação à docência; a quarta, quando se percebe 

a docência como é ou deveria ser, pelos professores, porque a situam em um ato 

educacional importante para desenvolvimento do ser humano. 

Os subsídios empíricos, fornecidos até aqui, possibilitam uma sistematização das 

representações com base nas dimensões de Moscovici (1978, 2003, 2012), permitindo 

entender a elaboração do pensamento dos professores, bem como a concretude e a 

assimilação do comportamento dos mesmos. Vejamos a Figura 7, a seguir: 

 

 

   

Figura 7: Sintese  da 2ª Dimensão: Profissional 

                                              Atitude 

 

 

 

 

 

 

      

Informação                  Campo de Representação ou Imagem 

              Fonte: elaborado pela autora a partir da vozes dos sujeitos da pesquisa. 

 

Nesse sentido, entendemos que as representações sobre a docência, vincadas a um 

saber identitário, sustentam os comportamentos e as condutas dos professores em relação 

à profissão. Ou seja, as representações que afloraram, então, não são “[...] um simples 

reflexo da realidade”, conforme Abric (1998, p. 28), mas trata-se de uma “organização 
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significante”, que “[...] funciona como um sistema de interpretação da realidade que rege 

as relações dos indivíduos com o seu meio físico e social, ela vai determinar seus 

comportamentos e suas práticas” (p. 28). Ou, como diria Moscovici (2003, p. 46), as 

representações sociais “[...] são uma maneira específica de compreender e comunicar”; e, 

para nós, de revelar o que os professores já sabem sobre a docência.  

Nessa dinâmica de análise, a seguir, procuramos discutir as representações sobre 

a docência encontradas nas vozes dos professores, situando-as a partir dos sentidos e 

significados construídos por eles.  

 

4.4 “Com a palavra” as RS dos Professores de Língua Portuguesa e Matemática da 

RMBS  

 

A maneira como cada um ensina está diretamente dependente daquilo 

que somos como pessoa quando exercemos o ensino. (NÓVOA, 1995a, 

p. 17) 

 

[...] a forma de ensinar e aprender parece mudar o tempo todo e o 

professor é cada vez mais cobrado. as vezes sinto como se estivéssemos 

em uma guerra, que sabemos que é possível vencer, pois temos um 

exército inteiro, muitos oficiais, inúmeros recrutas ávidos a aprender e 

usar o que aprenderam, armamento pesado, e o amor à pátria querida, 

mas de repente quando os bombardeios começam percebemos que há 

um infiltrado na tropa e que as armas foram escondidas...  (Suj. P. 90) 

  

Partimos do princípio de que a TRS é uma teoria que mergulha no pensamento 

social, para discuti-lo, explicá-lo e compreendê-lo e que, ao fazê-lo, desnuda o homem 

em suas atitudes frente a um determinado objeto. Entendemos que, neste trabalho, as 

vozes dos professores promovem um vínculo permeado por “[...] sistemas de valores, de 

noções práticas que conferem a eles as formas de se orientarem no meio social e material, 

e de o dominarem” (MOSCOVICI,1998, p. 27). 

Os professores, ao longo do processo investigativo, deram-nos pistas de como 

constituem as representações sobre a docência. Inferimos, então, que propiciaram 

compreender que as representações sobre a profissão estão “vestidas” por um saber 

identitário impregnado de valores, crenças e referenciais sociais diversos, que tomam 

para si como expressões concretas da realidade. Neste saber identitário não visualizamos 

um ato reprodutivo, mas um processo de reconstrução, de reelaboração do pensamento, 
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que os levam a “crer” em uma docência marcada, principalmente, pela essencialidade no 

agir, significando um agir no mundo e no outro. 

Nesta direção, podemos observar que as dimensões – Pessoal e Profissional – 

acabam por misturar as representações que indicam sobre ser docente e agir como 

docente, ou seja, das imagens do “eu pessoal” e do “eu profissional”. Como diria Dubar 

(1997, p. 224-225): 

 

Essa personalidade considerada, por vezes, esquizóide, isto é, “a quem 

falta o sentimento habitual de unidade da pessoa”, deve, neste caso, ser 

interpretada como uma identidade social continuamente desdobrada 

porque vivida como perpetuamente “em transformação”. Cada 

sequência de formação bem sucedida, cada descoberta cultural intensa, 

longe de estabilizar uma identidade profissional precisa, engendra um 

desejo de formação complementar que reactiva o desdobramento 

anterior, de uma forma que será tanto mais viva quanto ela for 

acompanhada por uma actividade de trabalho vivida como 

constrangimento e regularmente desvalorizada. O processo identitário 

auto-alimenta-se da vontade “de nunca ser aquele que todos julgam que 

é” que encontra no acto de formação a sua última confirmação. À 

pergunta: “Mas afinal quem é você?”, o indivíduo só pode responder: 

“Eu estou em formação”. (grifos do autor) 

 

Diante dessas reflexões, a ancoragem nas dimensões pessoal e profissional, 

marcada por uma relação de “estar em permanente formação” gera expectativas, 

possibilitando que os professores enraízem as representações sobre a docência (objeto), 

em uma “[...] rede de significações, que permite situá-los em relação aos valores sociais”, 

conforme indica Jodelet (2001, p. 38).   

Nessa perspectiva, com base, ainda, em Jodelet (2001), e respondendo às questões, 

propostas por ela - “Quem sabe e de onde sabe? O que e como se sabe? Sobre o que se 

sabe e com que efeito?” -, compreendemos que o saber prático das representações dos 

professores desse estudo perpassa o conhecimento que circula na sociedade e no grupo 

social. São representações sociais, constituídas por estes sujeitos, e emaranhadas aos 

valores, crenças, contextos sociais, em que eles vivem. Além disso, os discursos revelam 

as tomadas de posição frente à docência, concedendo a ela o “status” de essencialidade. 

E, por fim, essas representações significam uma relação de saberes diversos, no interior 

do grupo, que possibilitam emergir um pensamento para a docência, como sendo 

essencial à evolução e à (trans)formação permanente do sujeito. 

Então, os professores imprimem uma narrativa indissociável, que se alimentam de 

informações diversas e trazem para os professores relações e vivências de grupo social. 
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Ou seja, há um compartilhamento socializado que imprime à docência uma imagem, e, a 

partir dela, uma conduta aceita e seguida. 

Parece-nos que não há representações sociais sobre a docência sem a construção 

de um saber identitário, alinhavando o sentido e o significado que o grupo declina ao 

objeto, no caso, à profissão docente. E, assim, pode significar um “[...] papel importante 

no controle social exercido pela coletividade sobre cada um de seus membros, e, em 

especial, nos processos de socialização” (ABRIC, 1998, p. 29). 

Nessa medida, as vozes apresentam desvalorização, descaso, angústias em 

relação à docência; trazem o compromisso, a disponibilidade para o enfrentamento; aliam 

ao pensamento questões de afetividade e de poder na ação docente; visualizam, em sua 

ação, a possibilidade de transformar vidas, de propiciar a constituição cidadã.  Algumas 

dessas noções são expressas nos depoimentos a seguir: 

 
Minha motivação interna é saber que meu trabalho faz uma diferença 

positiva nos meus alunos e meu vínculo afetivo com eles. Mas as 

condições externas deveriam ser melhores e manter essa mobilização. 

(Suj. P 18) 

 

Essencial para formação cidadã, porém sofre com falta de prestígio e 

valorização. Apesar de exigir planejamento prévio para o exercício 

eficiente, tem na adaptação constante para atender a necessidade de 

aprendizagem dos alunos sua característica fundamental. (Suj. M 34) 

 

A chance de fazer a diferença, diferente da ação sindical, da qual já 

participei apesar dos resultados tangíveis nem sempre serem 

visualizados no curto prazo. (Suj. M 36) 

 

Apesar de ser uma profissão estafante, com condições de trabalho bem 

longe do ideal, é, na relação pessoal, com alunos e colegas de profissão, 

que busco inspiração para me manter motivado. Acredito que a 

educação é primordial para mudarmos alguém e para também nos 

transformarmos. (Suj. M 20) 

 

Dessa constatação, portanto, compreendemos que as representações sociais dos 

professores, a partir da ancoragem nas dimensões pessoal e profissional, estão sob a tutela 

de alguns princípios norteadores, retirados das unidades de sentido e imbricados a um 

saber identitário, e que estão representados na Figura 8, a seguir: 
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Figura 8 - Princípios norteadores das representações sobre a docência dos 

professores de Língua Portuguesa e Matemática da rede pública da RMBS 

 

 

                    fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

Esse delineamento na análise permite-nos compreender que as representações 

sobre a docência estão emaranhadas em processos de interações sociais, construindo 

explicações sobre o exercício dela. 

Assim, ao trazer, então, o conceito de representações sociais, buscamos captar a 

compreensão do que os sujeitos assumem em relação ao que vivenciam, seja em sua 

individualidade ou em grupo, e o que trazem incrustados em suas atitudes, opiniões, 

comportamentos, condutas, valores.   

A partir, então, do olhar sobre a docência que pronunciam os professores da 

pesquisa, trazemos duas vozes que podem sintetizar as demais: 

 

Atualmente, face aos avanços da tecnologia da informação, cada vez 

mais reafirmo o compromisso de que nosso papel como professor está 

muito além do mero e banal compromisso de transmissão de 

conhecimento. Estamos diante de uma transformação crucial na 
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organização social e mais do que nunca, formar pessoas é o caminho 

mais sólido para a busca humana da paz e da justiça. (N-12) 

 

[...] o que me mobiliza é a certeza de que só a educação poderá mudar 

o mundo que vivemos, o mundo da ignorância, das incertezas, do 

preconceito, da intolerância, da desigualdade social, não pode ser mais 

aceito por uma sociedade que mudou tanto...só a educação é capaz de 

transformar essa realidade e o professor tem papel fundamental neste 

processo de formação do cidadão que conhece seus direitos e deveres e 

que faz valer, sempre respeitando o espaço do outro.  (Suj. P 90) 

 

 

Assim, em síntese, as representações sociais formam um “corpo” socializado pelo 

grupo que criam e recriam comunicação; que transformam, interpretam e orientam a 

docência, justificando o comportamento e as atitudes tomadas. Ou seja, as representações 

dos professores sobre a docência, aqui desveladas, diria Jodelet (2001, p. 16), iriam guiá-

los “[...] no modo de nomear conjuntamente aspectos da realidade diária, no modo de 

interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de 

forma defensiva”. 

No prosseguimento do trabalho, as Considerações finais tomam o contorno de um 

caminho que se pretende ainda continuar trilhando. Não há conclusões, mas constatações 

sobre os sujeitos e as relações representacionais que estabelecem com a docência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

[...] Uma representação social é organização de imagens e linguagem, 

pois recorta e simboliza ações e situações que são ou se tornam comuns. 

(MOSCOCICI, 2012, p.26) 

 

 [...] sigo esperançoso no contato com adolescentes que percebem, a 

partir de sua condição de vida, que o mundo está repleto de 

oportunidades, apenas lamento, com enfado incômodo, que a Escola 

não muda e resiste à mudança com enorme força. (N-12) 
 

 

Um trabalho investigativo começa com uma inquietação do pesquisador, seja em 

qual área for. No caso dessa tese, a motivação iniciou-se há 28 anos. Assim, as incertezas, 

as certezas e a necessidade de descobrir o que implica à docência foram essenciais para 

que eu pudesse iniciar a pesquisa, que deu origem a este trabalho. Nessa caminhada, no 

exercício da profissão, deparei-me com inúmeros problemas, tais como: implantação de 

políticas verticalizadas, baixos salários, formação deficitária, desvalorização, 

precarização, e, por fim, desestímulo.  

No bojo dessas lembranças, temos Nóvoa (1999b, p.22), afirmando que “[...] a 

crise da profissão docente se arrasta há longos anos e não se vislumbram perspectivas de 

superação a curto prazo”. Indica, ainda, que o mal estar dos professores tem, como 

consequência, “[...] desmotivação pessoal e elevados índices de absenteísmo e de 

abandono, insatisfação profissional, traduzida numa atitude de desinvestimento e de 

indisposição constante [...]”. 

Apesar do cenário educacional desestimulante e que vem à tona, constantemente, 

nas vozes dos professores da pesquisa, há também um sentimento de otimismo, que roda 

o universo relacional desses sujeitos. Sabem dos dilemas da profissão, mas apostam que 

são capazes de superar, porque acreditam ser instrumentos de transformação de vidas.  E, 

nessa medida, entendem-se como sendo responsáveis em “ajudar o aluno a ter consciência 

de si mesmo (P39)”; acreditam  que a profissão tem “poder transformador de realidades 

individuais e coletivas” (P24), e que são, para o aluno, a essencialidade, na medida que 

“são profissionais comprometidos e responsáveis para uma docência de qualidade” 

(M15).  

Nessa medida, o espaço onde está inserida a profissão docente rege-se por 

tendências das políticas educacionais das mais variadas, por necessidade de 

aprimoramento continuo, por expectativas da sociedade e dos próprios professores em 
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relação à docência, marcada por uma visão idílica, de um lado; e, de outro, pela concepção 

de que  ser professor perpassa entender que ele  “[...] não é um técnico que se limita a 

aplicar corretamente um conjunto de diretivas, mas um profissional que se interroga sobre 

o sentido e a pertinência de todas as decisões em matéria educativa (GIMENO 

SACRISTÁN, 1999b, p.76). 

Isto posto, frente às transformações em que vive o mundo educacional, 

desenvolvemos este trabalho com o objetivo de analisar e compreender as representações 

dos professores de Língua Portuguesa e Matemática sobre a docência. O recorte realizado 

coloca estes profissionais na etapa dos anos finais do ensino fundamental, trazendo-os 

para o espaço de rede pública e da região metropolitana da Baixada Santista (RMBS).   

Por que os Anos Finais do Ensino Fundamental?  Porque entendemos que esta 

etapa vem sendo objeto de estudo, ainda que de forma tímida, mas impondo àqueles que 

trabalham nele a necessidade de reflexões. Por que professores de Língua Portuguesa e 

Matemática? Porque, como já explicitado anteriormente, são profissionais que, em 

relação às avalições de larga escala, recebem muitas cobranças; logo, vivem tensões em 

seu dia a dia educacional.  

Por que rede pública e RMBS? Porque queríamos entender, frente às questões que 

implicam desvalorização profissional, como eles compreendem a docência. E, por fim, a 

escolha pela RMBS foi pela busca de traçar um perfil dos professores, que atuam nessa 

região, para identificar suas representações quanto à profissão, mostrando-nos uma certa 

constituição de grupo social. 

Assim, atuando nessa etapa escolar, observando sua dinâmica, as questões legais 

que a atingem e as posturas políticas quanto à formação dos professores, despertaram-nos 

a curiosidade em buscar algumas respostas, que pudessem colaborar com a discussão do 

processo de implementação de políticas de formação específicas para os professores desse 

segmento.  Essa curiosidade, também, alimentada pela experiência no magistério, inseriu-

se na pesquisa como um princípio norteador, no sentido de discutir e refletir sobre 

políticas educacionais estruturadas, definidas em dispositivos legais, mas que não 

atingem a formação do professor e, em consequência, não vislumbram a melhoria da 

aprendizagem.   

Nessa medida, então, surgiu  a necessidade de se entender a docência e o exercício 

docente, que demanda, a nosso ver, compreender como estes sujeitos se veem e, ao 

mesmo tempo, veem a profissão que escolheram, e de que forma lidam com esses olhares 
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e de que modo exprimem esses olhares.  Mas qual a intenção em descobrir esses olhares?  

Qual a importância dessa descoberta? 

Recuperando o já dito, entendemos que a forma como esses professores concebem 

a docência e a traduzem, servindo de modelo para o exercício da profissão, é fonte de 

conhecimento para implementar as políticas educacionais. Em um primeiro momento, é 

preciso entender que a educação básica, em si, já indica diversidade e, quando a olhamos, 

a miúde, para a etapa dos anos finais do ensino fundamental, percebemos que essa 

diversidade se alarga, desvelando um vácuo nas políticas voltadas para esse segmento. 

Instaura-se, então, um conflito entre o que está posto, em termos de políticas 

educacionais, e o que de fato o professor necessita para avançar em sua formação e no 

exercício de sua profissão.  Assim, nessa contraposição, políticas educacionais e ação do 

professor tomam rotas diferentes e, com isso, há prejuízo para o processo ensino-

aprendizagem. 

Nessa compreensão, reiterando, percebemos que os professores anunciam as lutas 

que travam para exercer a profissão. São questões que permeiam a formação, a 

precarização e valorização. São elementos que podem interferir no sentido dado à 

docência e que se configuram em enfrentamentos, articulando o dia a dia do professor.  

Retomando a trajetória investigativa, indicamos que, os objetivos gerais estão 

voltados para analisar e compreender as Representações Sociais dos professores de 

Língua Portuguesa e Matemática dos anos finais do ensino fundamental da RMBS a 

respeito da docência. E os objetivos específicos identificam três caminhos, que se 

intercruzam no movimento de expor os dados da pesquisa, e que giram em torno de: a) 

investigar as trajetórias acadêmicas e profissionais dos professores de Língua Portuguesa 

e Matemática dos anos finais do ensino fundamental da rede pública da Região 

Metropolitana da Baixada Santista; b) identificar que categorias representacionais que os 

sujeitos elegem como repertório da docência; e c) como percebem as políticas públicas 

em relação à docência, também serão pilares que conduzirão o estudo, buscando a 

significância e a funcionalidade que o conhecimento desvelado poderá gerar nas reflexões 

sobre a docência  e sobre a implantação de políticas educacionais no cenário dos anos 

finais do Ensino Fundamental. Do nosso ponto de vista, este caminho organizou o 

pensamento do pesquisador ao analisar as vozes dos sujeitos, permitindo o exercício 

crítico-argumentativo, e possibilitando aflorar, na discussão, questões como políticas 

públicas, modos de agir na docência, formação, identidade profissional como ferramentas 

para compreender as representações sobre a docência.  
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Assim, nessa busca por compreender a atitude (representações), que rege os 

comportamento dos professores da pesquisa, o caminho metodológico foi calcado na 

análise de dimensões, preconizada por Moscovici (informação, imagem ou campo de 

representação e atitude), trazendo o que envolve o olhar dos sujeitos sobre a docência  e 

buscando descortinar as concepções que carregam sobre a profissão que exercem. Ou 

seja, uma visão do professor como aquele que tem expectativas, que olha a docência como 

um objeto a ser compreendido, e que, muitas vezes, a idealiza. E o outro olhar traz a visão 

da vivência da e na profissão; ou seja, do exercício docente e de como se realiza a 

profissionalidade do professor.   

Desse modo, para analisar os dados, foi de grande valia o apoio da técnica de 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2007), que orientou a análise, com base nas seguintes 

etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. E, de fato, este movimento de análise contribuiu para descortinar as 

representações dos professores de Língua Portuguesa e Matemática sobre a docência. 

Nessa direção, é preciso nos lembrar das palavras de Bardin (2007, p. 14), quando afirma 

que: “[...] por detrás do discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-

se um sentido que convém desvendar”.   

Ao estabelecer um diálogo com a TRS (MOSCOVICI, 1978, 2012), o presente 

estudo entende que as representações desses professores se constituem em um universo 

simbólico, que os une em um grupo social, em que comportamentos são construídos, 

reconstruídos e compartilhados. Nessa direção, a TRS, como abordagem teórico-

metodológica, revelou-se num campo privilegiado de investigação, na área educacional, 

na medida em que trouxe à discussão, provocada pelas vozes dos professores, questões,  

que povoam o imaginário docente e são indicativos de construção representacional, como: 

precarização, valorização, formação e exercício docente. 

Nesse caminho, trabalhou-se, também, com a Teoria do Núcleo Central (TNC) 

(ABRIC 1976) e o conceito de identidade (DUBAR, 2005), estabelecendo ou procurando 

estabelecer um movimento dialético, que pudesse desvelar as representações sobre a 

docência. Diante disso, entendendo que olhar como as representações dos professores 

estruturam-se e se organizam (TNC) podem levantar indicadores de como se dá a  

formação identitária, pensando que a “identidade nunca é dada, é sempre construída e a 

(re) construir, em uma incerteza maior ou menor e mais ou menos durável” (DUBAR, 
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1997, p. 104) , de  modo que  ela é  [...] resultado a um só tempo estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, que, conjuntamente, constroem os indivíduos 

e definem as instituições (DUBAR, 2005 p. 136). E ainda, sob este olhar investigativo, 

entender que [...] a identidade não é um produto adquirido, não é uma propriedade, não é 

um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de 

maneiras de ser e de estar na profissão”, como afirma Nóvoa (1995b, p. 16). Assim, a 

concepção de que as representações sociais construídas pelos professores perpassam um 

saber identitário fincado na visão que o grupo tem da docência. Visão que enreda para o 

exercício da profissão o entendimento de sua essencialidade. Percebe-se, então, que 

professor e profissão, ou pessoa e profissional, estão marcados, no interior da significação 

da docência, pela posição de essencialidade. 

Na continuidade do raciocínio, além dos aspectos anteriores, consideramos que as 

narrativas sobre a docência finalizariam a triangulação proposta para desenvolver os 

instrumentos/técnicas de pesquisa, norteando-nos para encontrar, nos escritos dos 

professores, a visão sobre a docência. O que pretendíamos era que os professores, ao 

olharem para a docência, fizessem, como destaca Josso (2010, p. 43):  “[...] um balanço 

contábil”  da relação deles com a profissão e de como a entendiam, no intuito de permitir 

“[...] tomar consciência da fragilidade das intencionalidades e da inconstância dos nossos 

desejos” (p. 43). Assim, nesse percurso, foi possível perceber as convergências entre os 

sujeitos em relação ao objeto, a forma como pensam a profissão e o posicionamento 

adotado por eles no desenvolvimento dela. 

Por essa razão, entendemos, que a compreensão da docência está diretamente 

ligada ao entendimento de que os sujeitos partilham ideias, vivências, conhecimento, e 

eles são “[...] processos de formação de condutas e de orientação das comunicações 

sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 76).  Ao avançar nesse entendimento, a análise nos levou 

a perceber que as representações mobilizadas pelos sujeitos da pesquisa estavam envoltas 

em um “saber identitário”, caracterizando um “modo particular de compreender e de se 

comunicar” (MOSCOVICI, 2003, p. 49)  sobre a docência;  e, com isso, criando “tanto a 

realidade como o senso comum” (p. 49) sobre a profissão  

As vozes, reveladas por meio dos procedimentos de análise, criam um universo 

consensual (MOSCOVICI, 2003, p. 50), em que a docência aparece permeada por 

elementos constitutivos de cunho social e afetivo, ancorados em duas dimensões: pessoal 

e profissional.  E, nesse universo, compartilham um “estoque de imagens e ideias” (p.51) 

sobre a docência que são “consideradas certas e mutuamente aceitas” (p.51).  



220 
 

 
 

Essas dimensões, conforme já mencionado, estão alicerçadas em três “TTT” 

(tempo, tensão e trabalho) para constituir as representações sobre a docência. Estes, por 

sua vez, refletem os desafios a que estão expostos os profissionais da educação, sujeitos 

da pesquisa.  

Portanto, imbricados à dinâmica do magistério, marcada por lutas e superações, 

os “TTT” costuram, nas dimensões de análise, a informação, a imagem/campo de 

representação e a atitude (MOSCOVICI, 1978), dando concretude ao objeto. 

Significando, como diria Moscovici (2003, p. 55), que esses professores mantêm um 

padrão de referência interindividual na compreensão da docência, “[...] onde objetos, 

pessoas e acontecimentos são percebidos e compreendidos em relação a prévios encontros 

e paradigmas” (p. 55). 

No bojo dessa análise construída, as categorias de análise e unidades de sentido 

são condutoras da afirmativa de que as representações sociais, constituídas por estes 

professores, consideram a visão de si e a do outro para expressarem o entendimento sobre 

a docência. 

Nessa caminhada reflexiva, apesar da docência viver em contextos contraditórios, 

a categoria noção/visão da docência, integrada às unidades de sentido “docência 

idealizadas, como instrumento de transformação, por vocação e desvalorizadas”, e a 

noção/visão do exercício docente, atrelada ao entendimento da profissão como “vivências 

significativas e de dilemas, da transformação e da afetividade”, imbricam-se e  

direcionam o pensamento dos professores, levando-os a conceberem a docência como 

profissão que regula o comportamento dos indivíduos, possibilitando que esses se  

transformem  em pessoas melhores. 

Assim, as falas dos sujeitos indicam uma docência singular como profissão. 

Aquela que gesta todas as demais. Nesta perspectiva, os professores revelam que a 

docência é “um lugar” para transformar e redimir pessoas, minimizar mazelas e 

oportunizar a formação cidadã. É espaço de luta e de confrontos frente à desvalorização 

da profissão. Isso implica compreender que essas vozes apontam para o porquê e o como 

esses sujeitos agem no mundo da docência, o que pensam que ele é ou deveria ser.   

Reiterando, entendemos, que nesse movimento de constituição de sentido e significado, 

os professores, mesmo em meio às ameaças, desestabilização, descaso, fomentam um 

pensamento estável à docência: a essencialidade de ser professor (a). 
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Desse modo, reconhecer as atitudes e valores que compartilham e que, de alguma 

forma, orientam e reorientam os comportamentos em relação à docência, traz à tona, um 

saber identitário, que os identificam como um grupo social, compartilhando sentidos e 

significados em relação a um objeto.  

Por fim, a “trama” que envolveu os capítulos, aqui criados, articulou os discursos 

e forneceu um caminho (não o único) para compreender as representações sobre a 

docência. A presença de marcas, sintetizadas em questões que envolvem afetividade, 

idealização da docência, transformação de vidas, vocação, vivências e dilemas, acabam 

configurando as representações desses sujeitos de pesquisa - Professores de Língua 

Portuguesa e Matemática dos anos finais do ensino fundamental da rede pública da RMBS 

– a respeito do que consideram ser a docência. 

Inferimos, então, que compreender a docência como uma profissão é um exercício 

complexo, pois envolve um exercício diário de reflexões e embates, em que estão 

presentes não só professores, gestores escolares e alunos, mas também as políticas 

educacionais que diretamente os atingem. 

Assim, diante da compreensão das representações afloradas, entendemos que é 

preciso romper o cenário de uma profissão desvalorizada, para anunciar as possibilidades 

que ela pode trazer ao sujeito. Romper com a angústia e a desmotivação e anunciar uma 

profissão compromissada com a aprendizagem. Romper com a imagem de profissão 

sacerdócio, abnegação, para anunciá-la como constituidora de valores e conhecimentos 

individuais e coletivos.  Não há a pretensão de pregar contra o idealismo escolar, mas que 

ele possa ser recriado e reelaborado em favor de um novo sentido à ação docente, 

permeado pelo entendimento de profissionalidade. Essa aqui entendida, conforme 

Gimeno Sacristán (1999b, p. 65), como “[...] afirmação do que é específico na ação 

docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e 

valores que constituem a especificidade de ser professor”. 

Nessa medida, e com base na  argumentação construída até  aqui, a compreensão 

das representações dos sujeitos da pesquisa está dentro de um cenário, que atribui sentido 

e significado à docência, capilarizada pela defesa de um legado, pela necessidade de 

políticas de formação e valorização, pelas denúncias de mazelas e por um saber 

identitário que delineia essas representações. 

Percebemos, então, por meio dos dados apurados, que as representações sociais 

dos professores de Língua Portuguesa e Matemática da rede pública da RMBS desvelam: 

uma docência comprometida com a aprendizagem; envolvida com aluno; que se 
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transveste, de um lado, de um personagem para denunciar a desvalorização (Professor 

Raimundo); e, de outro, para anunciar a luta pela profissão (guerreiros). Inferimos que, 

na relação saber e fazer, propaga-se um caminho para a transformação do aluno em 

cidadão, gravando em si o sentido de essencialidade. 

Dessa forma, as representações postulam a elevação do professor como pessoa 

útil, que ama o próximo, e do aluno como aquele, que receberá a dádiva do conhecimento 

e será orientado para o caminho do bem. Também, revelam um ser que, por meio do afeto, 

constrói vidas melhores e estabelece a crença numa profissão “redentora dos indivíduos” 

e de “arauto”, que anuncia “verdades” aos indivíduos, e que, por essa razão, transforma 

indivíduos em cidadãos críticos.   

Assim, ao encerrar aqui,  porque ainda há  muito a refletir sobre a docência, essa 

Tese não tem a intenção ou a pretensão de estabelecer questões conclusivas ou ser 

prescritiva, mas traz, imbricada a ela, o posicionamento de que a docência é uma profissão 

socialmente partilhada, que se  organiza em uma sociedade constituída de  significados 

diversos e, por essa razão,  é constantemente  confrontada em sua profissionalidade.  

Há, também, a intenção de se ressignificar o olhar dos dirigentes públicos em 

relação aos professores que atuam no segmento dos Anos Finais do Ensino Fundamental, 

propondo políticas que, de fato, sejam eficazes a esse segmento. E isso passa pelo 

entendimento de que uma política de formação tem que envolver a compreensão de quem 

são os profissionais que a exercem. E, por fim, tem a intenção de dar a voz ao professor, 

mostrando sua visão da profissão e reconhecendo suas necessidades de valorização como 

profissionais que de fato e de direito são. 
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APÊNDICE A - Questionário 

 

 

 

 

U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D E  S A N T O S -  

            U N I S A N T O S  

                    P R O J E T O  D E  P E S Q U I S A / D O U T O R A D O  

 

                         PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 

                      REPRESENTAÇÕES, POLÍTICAS PÚBLICAS E DOCÊNCIA 

 

Todas as informações coletadas neste estudo serão mantidas em sigilo. Apesar dos resultados 

serem disponibilizados por meio de participação em eventos científicos, garantimos a você  que  

não haverá  identificação em qualquer relatório sobre os resultados do estudo. A participação é 

voluntária. 

QUESTIONÁRIO  

DATA:                     ........ /                                      ........./                          20......... 

No. ......... 

NOME: 

..................................................................................................................................................

................................................ 

Fones: ............................. e .................. ..........................  e-mail: 

........................................................................................................ 

ANTES DE RESPONDER ÀS QUESTÕES, POR FAVOR, ASSINALE QUAL A 

GRADUAÇÃO QUE CURSOU. 

 

          Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa             Licenciatura em Matemática 

 

1 Qual a sua faixa de idade? 
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(     ) 23 a 29 anos             (   ) 30 a 37 anos(   ) 38 a 49 anos              (    ) 50 anos ou mais.  

 

2. Como você se considera? 

(   ) Branco (a). 

(   ) Negro (a). 

(   ) Pardo (a)  

(   ) Amarelo (a) (de origem oriental). 

(   ) Indígena ou de origem indígena. 

3 Qual o seu estado civil? 

(     ) Solteiro (a)          (    ) Casado        (     ) Separado(a)/ desquitado(a)/ divorciado(a) 

(     ) Viúvo (a)                                       (     ) Outro 

4. Número de filhos: 

(     ) Nenhum                   (    ) Um                                     (    ) Dois 

(     ) Três                         (    ) Quatro ou mais.                   Quantos? .................. 

 

5. Há quantos anos você concluiu a Licenciatura? 

(   ) Há 2 anos ou menos. 

(   ) De 3 a 7 anos 

(   ) De 8 a 14 anos.  

(   ) Há mais de 20 anos.  

(   ) De 15 a 20 anos.  

 

6  Após o término da  Licenciatura,  que outro curso você fez? 

(   ) Outro curso de graduação. 

(   ) Especialização e/ou Aperfeiçoamento. 

(   ) Mestrado. 

(   ) Doutorado  

(   ) Não fiz.  
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7- Há quantos anos você está lecionando?  

(   ) Há menos de 1 ano.  

(   ) De 1 a 2 anos. 

(   ) De 3 a 5 anos 

(  ) De 6 a 9 anos. 

(   ) De 10 a 15 anos.  

(   ) De 15 a 20 anos.  

(  ) Há mais de 20 anos.  

 

8-   Qual (ais) razão (ões) levaram você a fazer uma Licenciatura (pode assinalar mais de 

uma opção)? 

     (    ) Por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão que me realizaria pessoalmente . 

     (    ) Por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão útil. 

(   ) Por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão que me deixava com maior tempo 

livre. 

(   ) Por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão  demandava prestígio social. 

(    ) Por ser um curso tradicional  na família. 

(    ) Por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão bem remunerada. 

(    ) Por ser um curso que permitia a aquisição de conhecimentos na minha área de interesse. 

(    ) Por ser um curso que me  permitia refletir sobre  a educação do meu país. 

(    ) Por ser um curso com mensalidade baixa e queria ter um curso superior. 

(    ) Não tive uma razão, apenas fiz. 

 (   ) Outra.   Qual?_____________________________________________________________ 

 

9- Escreva as primeiras quatro palavras que vêm a sua mente ao ler: 

a) DOCÊNCIA  
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(    ) (    ) (   ) (    ) 

 

b) EDUCAÇÃO 

(    ) (    ) (   ) (    ) 

c) POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

(    ) (    ) (   ) (    ) 

 

Agora, retorne às palavras que você registrou e aponte, nos parênteses, a escala de 

importância para você. Coloque 1 para a mais importante; 2 para a de segunda importância; 

e 3 para a de terceira importância. E o número 4 coloque na de menor importância.  

10-  Olhando para o exercício da sua docência, avalie as seguintes proposições e assinale 

com um X a sua posição em relação às afirmativas abaixo: 

AFIRMAÇÕE

S 

CONCORDO 

TOTALMENT

E 

CONCORDO 

PARCIALMENT

E 

DISCORDO 

PARCIALMENT

E 

DISCORDO  

TOTALMENT

E 

A docência é 

uma profissão 

primordial 

num país. 

    

Um bom 

docente 

valoriza acima 

de tudo a 

relação 

professor 

/aluno. 

    

Um bom 

docente tem 

que ter 

capacidade, 

acima de tudo, 

técnica. 

    

No exercício da 

docência 

trabalhar 

valores éticos e 

morais é mais 

importante que 

os conteúdos 

disciplinares.  

    

Para uma boa 

docência, é 

importante o 

conhecimento 

que o professor 

tem sobre a 

disciplina 

ministrada. 

    

A docência é 

transmissão de 
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conhecimento e 

cultura. 

A docência é 

compartilhar 

conhecimento e 

cultura. 

    

A formação 

inicial não é 

suficiente para 

uma docência 

de qualidade. 

    

A formação 

continuada é 

primordial 

para uma 

docência de 

qualidade.  

    

As discussões 

na escola sobre 

o currículo 

escolar são 

importantes 

para o exercício 

da docência de 

qualidade. 

    

 

11- Como você define a profissão docente? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12- O que mobiliza você no exercício da docência? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS – UNISANTOS 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que autorizo a minha 

participação no projeto de pesquisa “Professores de Língua Portuguesa e de Matemática: 

Representações, Políticas Públicas e Docência”, pois fui informado (a), de forma clara e 

detalhada, livre de qualquer forma de constrangimento e coerção, dos objetivos, da justificativa e 

dos procedimentos a que serei submetido (a). 

 

Fui, igualmente, informado (a): 

 

a) Da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos relacionados com a pesquisa; 

b) Da liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento, e deixar de participar 

do estudo; 

c) Da garantia de que não serei identificada (o), quando da divulgação dos resultados e 

que as informações obtidas serão utilizadas apenas para fins científicos vinculados ao 

presente projeto de pesquisa; 

d) Do compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, 

ainda que esta possa afetar minha vontade de continuar participando. 

 

 

Também fui informado (a) de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da 

pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. As 
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pesquisadoras envolvidas com o referido projeto são: a Profa. Dra. Maria de Fátima 

Barbosa Abdalla, da Universidade Católica de Santos/UNISANTOS, como orientadora 

da pesquisa, e Marli dos Reis dos Santos, Doutoranda da respectiva Universidade e, com 

quem, poderei manter contato pelos telefones: (013) 997462482 ou ainda, (013) 

32713871.  É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido 

o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. 

Enfim, tendo sido orientado (a) quanto ao teor do Termo e compreendido a natureza e o 

objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação.  Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo, 

devo ligar para a UNISANTOS (13) 3205-5555 ou mandar um e-mail para 

poseducacao@unisantos.br. 

 

 

Local ____________________ data______/______/______ 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante da pesquisa 
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APÊNDICE C – DADOS DO QUESTIONÁRIO REFERENTES ÀS PALAVRAS 

DE EVOCAÇÃO 

 

 

QUESTÕES - Palavras indutoras  
 

 
PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 9 - Escreva as primeiras quatro palavras que vêm a sua mente ao ler: 
 

DOCÊNCIA 

 

sujeito 1ª 2ª’ 3ª 4ª 

S1 dom amor transformação privilégio 

S2 realização vocação dedicação conquista 

S3 auto-realização formação compromisso luta 

S4 gratificante produtividade trabalhosa estressante 

S5 amor doação inovação paciência 

S6 dedicação cuidado promessa solidão 

S7 engajamento vida pratica encanto 

S8 amor dedicação paciência amizade 

S9 comprometimento 

responsabilidade 

dedicação ensino 

aprendizagem 

metodologia 

S10 luta sacrifício desrespeito dor 

S11 trabalho escola professor aluno 

S12 profissão conhecimento sobrevivência alunos 

S13 importar-se empatia conduzir dom 

S14 realização identidade desafio essência 

S15 amor vocação satisfação realização 

S16 transformação conhecimento responsabilidade necessária 

S17 resiliência descaso tédio cansaço 

S18 mediação facilitar afeto convívio 

S19 dureza repetição improvisação satisfação 

S20 satisfação aprendizagem ensino insucesso 

S21 saber capacidade prazer paciência 

S22 estudo dedicação dificuldade  desamino 

S23 compromisso satisfação  vocação cansaço 

S24 comprometimento dedicação ensino-

aprendizagem 

metodologia 

S25 doação desvalorização qualificação respeito 

S26  aluno salário valorização capacitação 

S27 

 

competência habilidades  responsabilidade 

persistência 

desafio 

S28 vocação educar conhecimento orientação 

S29 professor alunos giz sala 

S30 ensinar aprender  importante  prazer 

S31 esforço dedicação  estudo responsabilidade 

S32 conhecimento aprendizado reflexão sociedade 

S33 competência  habilidade ensino/ 

aprendizagem 

amor 

S34 ensinar aprender doar pesquisa 

S35 vocação  formação  comprometimento  professor 

S36 aluno  educação  escola  formação  
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S37 paciência desanimo  desafio  sonho 

S38 ensino aprendizagem escola professor 

S39 ensinar vocação alunos aprendizagem 

S40 compromisso  respeito  harmonia  solidariedade  

S41 professor  equipe   experiência titulo 

S42 amor zelo mudança aprender 

S43 amor  dedicação responsabilidade  criatividade 

S44 dedicação comprometimento responsabilidade paciência 

S45 formação humana ética valorização 

S46 entrega  estudo esforço poder 

S47 desenvolvimento compromisso  formação processo 

S48 amor   ética  dedicação  profissionalismo 

S49 esperança saber trabalho  violência 

S50 ensinar  exercer  professor  aula  

S51  dever amor  dedicação trabalho 

S52 amor  reconhecimento dedicação felicidade  

S53 respeito profissão dom amor 

S54 estudo   dedicação  aprendizado educação 

S55 profissão  realização  expectativa realidade  

S56 aprender ensinar profissão  didática 

S57 magistério  alunos  protagonismo docente 

S58 ética compromisso dedicação conhecimento  

S59 aprender  ensinar  construir  compartilhar  

S60 conhecimento professor  estímulo  ensinar 

S61 profissão   conhecimento  realização  valorização 

S62 compromisso  paixão responsabilidade frustração 

S63 expectativa  experiência  realização  necessidade  

S64 pratica  envolvimento  dedicação  superação  

S65 primordial  dedicação aprimoramento comprometimento  

S66 trabalho esforço valores  trabalho  

S67 comprometimento  respeito  empatia  ponderação  

S68  podagem  descrença  frustração  desanimo 

S69 respeito  desenvolvimento  segurança ajuda 

S70 difícil  perseverança mudança decisão  

S71 compromisso  responsabilidade  conhecimento  repertório  

S72 amor dedicação  estudo  profissão 

S73 conhecimento importante jovens  profissão  

S74 paciência amor respeito   sabedoria  

S75 curiosidade  motivação  fluência  visão  

S76 realização  compromisso responsabilidade profissionalismo 

S77 resultado troca plano luta  

S78 dedicação  perseverança paciência difícil  

S79 estudo empenho   socialização  acolhimento  

S80 motivação prazer descoberta desanimo 

S81 motiva gostar de dar aula busca pelo novo cansaço 

S82 verdade responsabilidade exemplo vocação 

S83 estudo educador transformação cidadania 

S84 formação fomento pesquisa cidadania 

S85 transformação luta vida profissão 

S86 processo dificuldades conhecimento relacionamento 

S87 transformação luta vida profissão 

S88 vocação dedicação paciência frustração 

S89 desvalorização estudo seriedade responsabilidade 

S90 dedicação amor humanidade valorização 

 

QUESTÃO 9- Escreva as primeiras quatro palavras que vêm a sua mente ao ler: 
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EDUCAÇÃO 

sujeito 1ª 2ª’ 3ª 4ª 

S1 deprimente insubstituível necessária frustrante 

S2 missão paixão prioridade criatividade 

S3 luta processo mudança futuro 

S4 fundamental  evolução crescimento cultura 

S5 futuro esperança progresso capacitação 

S6 caminho valores patrimônio  

S7 angustia luta hipocrisia descanso 

S8 honestidade conhecimento necessidade busca 

S9 transformação ética individuo para o 

coletivo 

cidadania 

S10 calvário falácia mentira formação 

S11 ação reflexão dialogo transformação 

S12 conhecimento alunos família escola 

S13 empoderar estruturação base preparação 

S14 direito cidadania transformação necessidade 

S15 esperança saída busca novo 

S16 direito  fértil fundamental dever 

S17 necessidade urgência qualidade ausência 

S18 interação percurso conhecimento desenvolvimento 

S19 teoria sensibilidade observação leitura 

S20 intervenção sociedade cultura saber 

S21 qualidade necessidade árduo  dificuldade 

S22 descaso necessária excludente mobilidade social 

S23 primordial necessária caminho evolução 

S24 transformação ética individuo para o 

coletivo 

cidadania 

S25 familiar respeito   

S26 profissionais 

qualificados 

qualidade formação pedagógico 

S27 necessidade imprescindível qualidade  mudança 

S28 profissionalização serviço instrução realização 

S29 alunos  livros conhecimento escola 

S30 importante dever útil primordial 

S31 prioridade formação base  

S32 amor respeito dedicação compreensão 

S33 primordial qualidade família respeito 

S34 conhecimento  desenvolvimento necessidade trabalho 

S35 ensino  aprendizagem  investimento futuro 

S36 sistema batalha  crise utopia  

S37 responsabilidade individuo formação  compromisso 

S38  vida aluno professor escola 

S39 importante aluno escola compromisso 

S40 compromisso  respeito  harmonia  solidariedade  

S41 direito saber cultura escola 

S42 linda teórica pratica luta 

S43 direito  qualidade  empenho  amor  

S44 repensar atualizar inovar reintegrar  

S45 currículo  avançar mudanças  sucesso 

S46 esquecida decadente corrompida enfraquecida  

S47 desenvolvimento  formação  conhecimento   

S48 planejamento  execução  replanejar avaliação 

S49 renda  salário prestigio realização 

S50 qualidade ensino instrução didática 

S51 dever  amor  dedicação trabalho 

S52 desunião oportunidade reconhecimento sonho 
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S53 futuro meta profissão respeito 

S54 aprendizado evolução oportunidade reconhecimento 

S55 insatisfação  desinteresse  desinteresse  futuro  

S56 ensino  disciplina  sociabilidade competência  

S57 prioridade  direito futuro mudança  

S58 compromisso dedicação conhecimento estudo 

S59 conhecimento  valores  sociedade  cidadania  

S60 amor  aluno  profissionalismo  conhecimento  

S61 conhecimento  capacidade  valorização  docência 

S62 primordial  desconectada  desatualizada frustrante 

S63 prioridade  mudança  conquista   realização  

S64 necessidade  coerência  suporte sociedade  

S65 primordial  para todos  mudança oportunidades  

S66 desempenho metodologia valores  trabalho  

S67 paridade  desafia  ideal  dedicação  

S68 pais  parceria  envolvimento  ambiente  

S69 mudança respeito desenvolvimento diferença 

S70 cidadania respeito letramento senso critico 

S71 autonomia valores responsabilidade repertorio  

S72 base  fundamental  mudança  integração  

S73 contribuição futuro profissão liberdade 

S74 esquecida precária futuro  solução  

S75 base formação historicidade  metodologia  

S76 imprescindível o ideal prioridade relevante 

S77 direito sociedade  escola  utopia  

S78 participação  aprender  ensinar  autoritarismo  

S79 conhecimento informação possibilidade  identidade  

S80 convicção  formação 

continuada 

valorização desprestigio 

S81 primordial aprendizagem aluno escola 

S82 prioridade liberdade aprender mundo 

S83 democracia liberdade sociedade autonomia 

S84 inclusão afetividade democracia transformação 

S85 construção totalidade aprendizagem justiça social 

S86 libertação cidadania trabalho conhecimento 

S87 construção social tudo aprendizagem justiça social 

S88 essencial família escola renovação 

S89 primordial beleza dedicação paixão 

S90 fundamental mudança futuro falência 

 

 
QUESTÃO 9- Escreva as primeiras quatro palavras que vêm a sua mente ao ler 

 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

sujeito 1ª 2ª’ 3ª 4ª 

S1 vergonhosas politiqueiras incompetentes deprimentes 

S2 necessárias transparente técnicas efetivas 

S3 raras necessárias democracia transformação 

S4 negligência desmotivadora desvalorização ineficácia 

S5 teoria papel cega organização 

S6 falhas poucas vazias descaso 

S7 autoritária falha inexiste mascara 

S8 insuficientes demagógica eleitoreiras impostas 

S9 discussão governo  sociedade ação 

S10 mentira  desrespeito corrupção interesses 

S11 trabalho seriedade ação comprometimento 
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S12 leis valorização salário partidos 

S13 oportunizarão equalização esperança mudança 

S14 ingerência precariedade negligencia carência 

S15 falta inadequação roubo tristeza 

S16 necessária equivocadas convenientes a política insuficientes 

S17 metas qualidade carência ignorância 

S18 igualdade permanente necessidade seriedade 

S19 descontinuidade a-científico não-sério interesse 

S20 intervenção equidade justiça acesso 

S21 qualidade compromisso necessidade deficitária 

S22 desconexas necessárias impostas pressão 

S23 falhas deficientes  teóricas desgasta 

S24 discussão governo sociedade ação 

S25 desvalorização  descaso governo pressiona 

S26 gestão democrática qualidade projeto direitos 

S27 direitos qualidade responsabilidade valorização 

S28 formação aperfeiçoamento verbas liberdade 

S29 mudanças transtorno trabalho notas 

S30 importante  dever desempenhar cursos 

S31 descaso  desvalorização ineficiente investimento 

S32 ética servir qualidade verdade 

S33 reflexão cidadania participação interesse 

S34 dificuldade participação importantes cidadania 

S35 planejamento  investimento  recursos  gestões  

S36 governo enganos deficientes governos incoerentes 

S37 tristeza descaso pressão irresponsabilidade  

S38 mudança descontinuidade políticas poder  

S39 governo desrespeito escola deficientes 

S40  compromisso respeito harmonia  solidariedade 

 

S41 justiça  reforma  ação   burocracia  

S42 abandono  descaso interesseiros desvio 

S43 comprometimento  seriedade  valorização  dedicação  

S44  mudança de 

paradigma 

desenvolvimento organização concretização  

S45 seria valorização ética  investimento  

S46 corrupta sem propósitos 

reais 

péssima sem escrúpulos  

S47 desenvolvimento  formação  compromisso importante 

S48 inoperante injusta demagógica insuficiente 

S49 necessidade  deficitária  inexistente  evasão  

S50 qualidade conhecimento  melhoria   medidas 

S51 dever  amor  dedicação trabalho  

S52 decepção  desigualdade  sonho melhorias 

S53 metas  futuro  realidade   pensamento  

S54 valorização  sonho desvalorização desigualdade 

S55 infrutífero  descontinuação  política  sociedade  

S56 formação/inclusiva 

obrigação 

direito docente  dever formação/inclusiva 

S57 obrigatoriedade  estado  governamental  verbas  

S58 investimento valorização respeito comprometimento 

S59 necessário importante distante  irreal  

S60 metas compromisso  sociedade  ação  

S61 ética  qualidade formação  discussões  

S62 irreal falha  pouco funcional  desgastada  

S63 carência  dificuldades  investimento  realidade  

S64 pouca  desatualizadas  tentativas  necessidade  

S65 falhas  adaptações precisam ser realistas  imparciais  
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S66 estrutura  metodologia  profissionalismo  disciplina  

S67  primordiais necessárias insuficientes  oportunizar  

S68 adequações  determinação  direcionamento  imposição  

S69 consciência interesse   atitude  determinação  

S70 problemática  mudança  complicada  mudança 2 indecisa  

S71 descaso  currículo paternalismo  padronização  

S72 essencial transformação iniciativas  projetos 

S73 docência formação currículo poucas 

S74 desprezo  abandono  formação  capacitação  

S75 prioridades  filosofias  administração do 

governo  

leis  

S76 precárias  fracas   

S77 desrespeito coletivo social elite 

S78 corrupção  mentira  recursos  zero  

S79 necessidade   seletiva  dividida metas  

S80 voto de confiança melhoria da 

educação 

esperança decepção 

S81 confiança melhora a 

educação 

esperança decepção 

S82 interesse informação processo coletivo 

S83 ciência partido dos 

trabalhadores 

MEC compromisso 

S84 democracia possibilidade PNE PROUNI 

S85 equidade justiça reparação esperança 

S86 descompasso catarse reflexão choque 

S87 igualdade justiça social reparação esperança 

S88 falha desinteresse 

político 

teoria prática 

S89 sociedade parceria essencial falta 

S90 necessárias insuficientes descomprometimento descaso 

 

 

PROFESSORES MATEMÁTICA 

QUESTÃO 9- Escreva as primeiras quatro palavras que vêm a sua mente ao ler: 

DOCÊNCIA 

 

sujeito 1ª 2ª’ 3ª 4ª 

S1 reflexão interação trocas de experiências escola 

S2 transformar ensino  aprendizagem afetividade 

S3 matemática trabalho ensino aprendizagem 

S4 amor aluno escolha mestre 

S5 humanismo interessante realização trabalho 

S6 educação geral aprendizagem, trocas alunos 

S7 ensino ministrar ajudar acompanhar 

S8 amor paciência tolerância desvalorização 

S9 primordial conhecimento formação escola 

S10 adoro aluno matemática aula 

S11 paixão vocação estudo dedicação 

S12 compromisso participação  ensino trabalho 

S13 mudança  exemplo  dificuldade  trabalho  

S14 amor vida paixão  diversão 

S15 amor  aperfeiçoamento comprometimento realização 

S16 amor  compromisso dedicação respeito 
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S17 conhecimento  ensinar  aprender mediar 

S18 aprendizagem conhecimento  pesquisa  doação 

S19 dedicação  conhecimento  transmitir  empenho  

S20 conhecimento  respeito  aprendizado  dedicação  

S21 ensino  professor  instrução  pratica  

S22 ensino  amor  prestatividade  vida social 

S23 credibilidade  estudo  profissional  amor  

S24 vocação  acreditar  esperança paciência  

S25 ensinar  conhecimento  interação  investigação  

S26 estudo  conhecimento  faculdade  profissão  

S27 ensino  mestre  formador  educação  

S28 amor  prazer  dedicação   carinho  

S29 respeito   profissão  dom   amor  

S30 conhecimento  reciclagem  investigação   grupo  

S31 dedicação  identidade  empenho  jovens  

S32 amor  dedicação  prazer  realização 

S33 comprometimento  paciência  responsabilidade  dedicação  

S34 aluno  conhecimento  responsabilidade  dificuldade  

S35 amor  preparo  responsabilidade  seriedade  

S36 profissão  falência  farsa  embuste  

S37 sonho  decepção  compromisso  realização 

profissional  

S38 prazer  vocação  missão  amor  

S39 compreender  ensinar  ouvir  vivencia  

S40 compromisso  comprometimento  cidadania  estuda  

S41 escola  aula  técnicas   conteúdos  

S42 professor  educação  ensinamento  escola 

S43 ensinar  professor  trabalho  aula  

S44 trabalho  superação  ensino aprendizagem 

S45 intercambio  realização  desvalorizada  

S46 profissão  identificação   amor  determinação  

S47 ensinar  amor  vontade  prazer  

S48 conhecimento   dedicação  trabalho  reconhecimento  

S49 conhecimento  reconhecimento  dedicação  trabalho  

S50 aluno  importância  respeito  prazer  

S51 aprendizagem  aluno  professor  escola  

S52 dedicação  gostar amor paixão  

S53 vocação  profissionalismo  comprometimento  dedicação  

S54 alegria  troca  liberdade  respeito  

S55 ensinar  amor determinação  resignação 

S56 ensino  magistério formador  educador 

S57 profissão conhecimento  saber  doação  

S58 amor arte respeito  carinho  

S59 educação  aluno  escola  aprender  

S60 valorização  amor conhecimento  flexibilidade  

S61 organização  responsabilidade estudo  método  

S62 dedicação dom objetivo paciência 

S63 exemplo pratica doação arte 

S64 amor dedicação responsabilidade perseverança 

S65 profissão desprestigio desrespeito desvalorização 

S66 prazer felicidade alegria força 

S67 realização conhecimento aluno mediação 
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QUESTÃO 9- Escreva as primeiras quatro palavras que vêm a sua mente ao ler: 

EDUCAÇÃO 

sujeito 1ª 2ª’ 3ª 4ª 

S1 desafio possibilidades perspectivas  

S2 aluno família escola comunhão 

S3 respeito disciplina família escola 

S4 principio essencial aprendizagem formação 

S5 vocação dedicação pessoas  humanismo 

S6 social alunos aprendizagem processo 

S7 conhecimento transferir civilidade ações 

S8 família participação atenção respeito 

S9 importante professor conhecimento  

S10 ensinar aprender aluno pessoa 

S11 essencial necessária mudança social novos caminhos 

S12 mobilização mudanças  compromisso  participação 

S13 mudança  reflexão  ascensão  vida  

S14 arte responsabilidade  comprometimento trabalho 

S15 qualidade  instruir  polidez socialização 

S16 dignidade  moral  ética  exemplo 

S17 área  necessidade  desenvolvimento  meio  

S18 conhecimento simbologia formação cidadania 

S19 solução  esperança  futuro  horizonte  

S20 autonomia  responsabilidade  paciência  integração  

S21 cultura  conhecimento  instrução  civilidade  

S22 saber  ensinar  aprender  família  

S23 sonho  ideal  real  sonho  

S24 essencial  direito  comprometimento   conhecimento  

S25 aprendizagem  socialização  instrução  valores  

S26 luta  mudança  trabalho  cotidiano  

S27 ensino   instrução  preparo  cultura  

S28 compromisso  valorização  disciplina impacto 

S29 futuro  meta   profissão  respeito  

S30 ensino  evolução  socialização  aprendizagem  

S31 patrimônio  base  aquisição  formação  

S32 primordial  futuro  evolução  cultura  

S33 respeito inovar  criatividade  cidadania  

S34 qualidade  democratização  desvalorização  desrespeito  

S35 ensino  conhecimento  busca  construção  

S36 fundamental  farsa  importante  embuste  

S37 sistema falido  ausência de 

compromisso do 

governo  

obrigação dos pais  importância vital  

S38 tudo  liberdade fundamental base  

S39 futuro  importância  vida  esperança  

S40 cidadania  compromisso  conhecimento  social  

S41 família  convivência  limites  cidadania  

S42 bons modos  conhecimento  livro  estudo 

S43 respeito  cultura  cortesia  instrução  

S44 oportunidade  crescimento  valorização   progresso  

S45 família  prioridade  sociedade  aluno 

S46 família  escola  primordial  sociedade  

S47 preocupação  tristeza  investimento  desprezo  

S48 prioridade evolução  pesquisa   trabalho 

S49 prioridade  pesquisa  evolução  trabalho  
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S50 valorização  compromisso  organização  disciplina  

S51 formação  compromisso  habilidade  dedicação  

S52 gostar lidar  aprender  ensinar  

S53 cidadania  ética  valores  postura  

S54 troca  meio  certeza  lutas  

S55 instrução conhecimento formação métodos 

S56 conhecimento  cultura  ensino  instrução 

S57 aprendizagem  compromisso  conhecimento  saber  

S58 amor  ajuda  ensino  dedicação  

S59 cultura 1° mundo  evolução conhecimento 

S60 primordial  qualidade  país  desenvolvimento  

S61 política  pobreza  formação  brasil  

S62 fundamental esforço necessária desvalorizada 

S63 cooperar processo respeitar primordial 

S64 primordial formação conhecimento didática 

S65 mudança futuro conhecimento sociedade 

S66 saúde prestigio luta segurança 

S67 horizonte processos ensinar aprender 

 

QUESTÃO 9 - Escreva as primeiras quatro palavras que vêm a sua mente ao ler: 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

sujeito 1ª 2ª’ 3ª 4ª 

S1 carência ausência governo insatisfação 

S2 política governo estado gestão 

S3 péssimas inadequadas falta de investimento abandono 

S4 compromisso responsabilidade avanço democracia 

S5 inócuas politicagem bagunça descaso 

S6 implantação imposta governo insatisfação 

S7 rumo caminho gerenciamento cuidado 

S8 despreparo formação descaso insatisfação 

S9 interferem imposição pressão inibem o professor 

S10 aluno  professor escola  política 

S11 governo teoricas2 importantes4 deficientes3 

S12 descaso investimento  precariedade  transparência 

S13 descaso  na fé  involução  irrelevantes  

S14 pouco  necessário  prioridade  democracia 

S15 respeito  reconhecimento  avaliação  desempenho 

S16 conflitos definições projetos  avaliações 

S17 universal  igualitária  cidadania  participação  

S18 dificuldades  entraves pressão excluem 

S19 péssimas  direcionadas  viciada  excludentes  

S20 objetivo  segurança  projeto  sociabilidade  

S21 regime  currículo  organização  sistema  

S22 caos compromisso  suficiência  poder  

S23 comercio  mudança  honra  valores  

S24 planejamento  engajamento necessárias imposta 

S25 organização  participação  sociedade  estado  

S26 falta  melhora  insuficiente  reforçar  

S27 legitimação  acesso  cidadão  intelectual  

S28 valorização  qualificação  escola  organização  

S29 metas  futuro  profissão  respeito  

S30 participação  povo  estado organizações  

S31 falhas  utópicas  definição  amplitude 

S32 desvalorização  organização  importante  evoluir  

S33 mudança  organização  realização  comprometimentos  
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S34 necessárias  discutíveis   impostas  discutíveis 

S35 estado  governo  diretrizes  gestão  

S36 coversa fiada  fachada  balela  discurso  

S37 desvio de valores  tudo menos preocupação 

com os alunos  

farsa  defasagem  

S38 envolvimento  participação  desenvolvimento  necessária  

S39 incentivo  engano  atraso   desilusão  

S40 cidadania  importância  seriedade compromisso  

S41 ações  legislação  coletividade  burocracia  

S42 inclusão  igualdade  oportunidade  diversidade 

S43 valorização  formação prof . carreira  continuação  

S44 magistério  visão  recursos  condições  

S45 irreal  ineficaz  desmotivação imposta 

S46 importante pressiona ineficiente desmotiva 

S47 desinteresse  incapacidade  incompetência  abandono  

S48 honestidade  treinamento  verbas  bolsas  

S49 verbas  honestidade  treinamento  bolsas  

S50 valorização  formação  relevantes  imparciais  

S51 incentivo  transparência  verbas  corrupção  

S52 provisória  tentativas  temporárias  erros  

S53 dever  necessário  visão de mundo  parceria  

S54 distante  incerteza  meta  ruins  

S55 procedimentos orientação sociedade importante 

S56 estatísticas  boas  não adequadas  atende o capitalismo  

S57 burocrática  ineficiente  organizada  difícil  

S58 em baixa  desrespeito  sem interesse  falta de preparo  

S59 descaso  politicagem  ruins erros  

S60 debate  aumento  interesse  incentivos  

S61 fracasso  desgoverno  despreparo  copia  

S62 objetivo investimento respeito dedicação 

S63 ordem urgente abrangente inclusiva 

S64 governo sociedade regulação sistema de 

ensino 

fundeb 

S65 ausência estatísticas farsas abandono 

S66 morosidade luta prestigio segurança 

S67 necessidades planejamento medidas ação 
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APÊNDICE D - DADOS DO QUESTIONÁRIO REFERENTES ÀS QUESTÕES ABERTAS 

 

 

PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

QUESTÃO 11- Como você define a profissão docente? 

11- Como você define a profissão docente? 

Sujeito  Texto 

S1 Dom de praticar incansavelmente do processo 

S2 A docência é um dos pilares da civilização, indispensável para o progresso social da 

humanidade 

S3 Uma profissão que determina a vida de muitos pela muita ou pouca influência que exerce em 

cada indivíduo. É também uma tomada de posição política e critica diante do mundo 

S4 Gratificante, porem desvalorizada pela sociedade em geral e por políticas publicas 

S5 Hoje ser professor é um desafio. A falta de comprometimento, respeito ao próximo, incentivo 

por parte do governo, desmotiva o profissional. Quem segue na atividade docente é porque 

realmente ama o que faz 

S6 Orientador 

S7 Árduo exercício do enfrentamento do descaso e do diálogo entre culturas e ideias 

S8 Não respondeu 

S9 Uma profissão imprescindível, porem desvalorizada socialmente 

S10 A mais importante profissão e a mais desvalorizada. Não há espaço para melhora, pois não é 

viável uma “pátria educadora”. Ser professor é ser tudo e não ser nada 

S11 A profissão docente é justamente a pratica que oportuniza essa transformação da sociedade 

por meio da educação 

S12 Árdua, porem necessária e gratificante 

S13 Aquele que apresenta o mundo por diferentes pontos de vista 

S14 Entendo, como defendia Paulo Freire, que ser professor é um ato político que se define a 

partir da sua visão de sociedade, de cidadania, de ser humano comprometido com a formação 

de sujeitos históricos, críticos, atuantes 

S15 É como a medicina, você tem que ter vocação! Precisa querer acreditar, efetivamente em 

uma cura 

S16 Profissão de muita importância, pois é fundamental na formação das pessoas por isso exige 

muita responsabilidade, cuidado e conhecimento 

S17 Indispensável em qualquer instancia da educação 

S18 O professor é o mediador e o facilitador do processo ensino-aprendizagem 

S19 Com uma arte, em que se improvisa tendo-se por base o domínio técnico da didática e do 

conteúdo a ser ministrado 

S20 Uma luta de capa e espada nos tempos em que Cervantes escrever o seu dom Quixote, isto 

é, numa época onde se pode confundir moinhos de vento com temíveis gigantes... 

S21 É uma grande responsabilidade ter em suas mãos os destinos de várias pessoas. É uma 

profissão importantíssima 
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S22 Desafiante e estimulante 

S23 Muito compensadora, porem cansativa devido a constante administração de conflitos 

causados por indisciplina 

S24 Uma profissão imprescindível, porem desvalorizada socialmente 

S25 Vocação 

S26 Uma profissão que desenvolve várias outras 

S27 Ato de responsabilidade e coragem. É acreditar que a educação ainda é a solução 

S28 É ser útil ao maior número possível de pessoas através de trabalhos (conhecimento e cultura, 

valores éticos e morais) compatíveis com a vocação de ser professor 

S29 Como uma opção para tentar transformar a sociedade passar bons valores para os alunos e 

prepara-los para uma efetiva visão do mundo 

S30 Como a mais importante 

S31 Uma profissão de grande responsabilidade, que exige diferentes habilidades, enfatizando as 

relações humanas e não somente a transmissão de conhecimento 

S32 Fascinante, pois a profissão docente é compartilhar conhecimento e cultura na construção de 

um país melhor 

S33 É uma profissão que requer paciência, amor ao próximo, respeito, dedicação, compromisso 

e qualificação a fim de contribuir para transformar sonhos em realidade 

S34 Muito importante na vida do ser humano 

S35 A docência é uma profissão primordial para qualquer nação que busque o desenvolvimento 

social humano político e econômico. É por meio das práticas destes profissionais que são 

formados todos os demais 

S36 A palavra docente, do latim doçere, incorpora um sentido muito mais profundo, às vezes, 

complexo do que a palavra remete. E alguém que percebe com uma ampla visão as 

necessidades humanas e se propõe, a compartilhar o seu universo, seu mundo e também, o 

conhecimento, com aqueles que possui carências 

S37 Profissão docente – ato de muita responsabilidade, pois somos influentes na formação de 

opiniões 

S38 Sacrificante, mas também uma profissão que permite ensinar e aprender, criar vínculos, 

transformar a realidade 

S39 Considero a profissão mais importante, por isso é necessário o aprimoramento constante, 

porque forma pessoas 

S40 Hoje e totalmente sub aproveitada. Perdeu a característica de uma profissão primordial para 

a mudança de postura de nossos alunos e sociedade mais compromissada com nosso futuro 

S41 Professor 

S42 A profissão docente é linda, desafiante, porém árdua 

S43 Uma das profissões mais importantes, porem deve-se ter muito amor e dedicação para 

exercê-la, pois educar e ensinar não é uma brincadeira. É preciso ter uma troca, porque 

aprendemos muito com os nossos alunos. É tentar fazer a diferença melhor recompensa a 

vitória dele 

S44 Atualmente, pouco reconhecimento, valorização, muito descaso, etc. Ficamos na grande 

maioria do tempo a “cuidar” dos alunos, sem o devido respeito que se faz tão necessário para 

o exercício da profissão 

S45 Em primeiro lugar, costumo dizer que é uma profissão para quem gosta de “gente”, pois você 

não apenas “transmitir” conteúdo, para que o aluno obtenha progresso em seu aprendizado 

depender também do desenvolvimento emocional que se cria com a turma 
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S46 Adoro dar aulas, porem, com o passar dos anos; vi que a educação não é primordial par o 

governo. Realmente é um sacerdócio, quem continua nessa profissão é porque realmente 

possui esse propósito. Ultimamente tenho visto muitas pessoas fazendo dela um “bico”, o 

que não acho adequado, pois não há uma “entrega”, mas apenas a necessidade do dinheiro 

S47 Como algo que vai alem de uma concepção profissional, pois ela exige muito do ser humano 

de sua posição para promover ações para mudanças 

S48 Uma profissão árdua, porem com êxito no final da jornada 

S49 É um trabalho complexo que objetiva trabalhar o conhecimento com seus alunos numa 

relação critica 

S50 Defino como uma profissão do conhecimento, ou seja, transformar tal conhecimento em 

aprendizagens. Para isso, é fundamental, o comprometimento em saber ensinar para 

transformar 

S51 Sacrificante, porem adorável 

S52 Amo o que faço, mas somos desvalorizados pela mídia, político e parte da classe social. E 

primordial na vida do ser humano, porem alguns não tiveram oportunidade, e os que tem não 

dão valor, é uma classe desunida também 

S53 Como uma base para compartilhamento do ensino e vivencia 

S54 Eu defino como uma constante construção do conhecimento, pois precisamos o tempo todo 

nos atualizarmos 

S55 Um apanhado de valores que contribuem para a formação social, profissional e política do 

individuo 

S56 Há alguns anos definiria a profissão docente como um ato de ensinar, de transmitir 

conhecimento, mas com o decorrer dos anos percebi que é uma profissão muito mais 

abrangente; ser docente é estar aberto ao novo, ao saber ouvir, cooperar 

S57 A profissão docente é a oportunidade de contribuir com a formação social formando jovens 

protagonistas do seu desenvolvimento, compartilhando conhecimento e cultura 

S58 Uma profissão importantíssima para o desenvolvimento do país, mas que vem sendo 

desvalorizada dia a dia. 

S59 Quem constrói e compartilha conhecimentos, cada qual na sua área de específica 

S60 É uma pratica que começa com a experiência individual e se converte numa experiência 

coletiva 

S61 Uma profissão primordial num país 

S62 Atualmente, competira com o mundo digital é um dos maiores obstáculos. É necessário muita 

atividade e aulas práticas para chamar atenção 

S63 Muito importante para uma mudança de cada pessoa e assim a mudança e transformação da 

sociedade 

S64 Aquele que ensina e aprende todos os dias 

S65 Primordial. Necessita de constantes aprimoramentos para que haja uma docência de 

qualidade 

S66 Atualmente, a docência tem exercido uma papel primordial, mas não valorizada como 

deveria. O professor tem exercido um cargo que vai alem de lecionar 

S67 É uma profissão que envolve muitos desafios, que resisti á ação do tempo, mas que precisa 

se renovar para continuar fazendo sentido. 

S68 Uma escolha importante que envolve diferentes aspectos: afetivos, culturais, políticos, 

ideológicos, sociológicos. 

S69 A profissão docente é de extrema importância a todos nós. 
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S70 Uma pessoa que saiba lidar com as diferenças, dificuldades de aprendizagem e problemas 

relacionados a escola 

S71 Um compromisso social e humano acima de tudo, baseado na toca e compartilhamento de 

conhecimentos e experiências. 

S72 É um trabalho feito com amor e muita dedicação, em que professores e alunos compartilham 

conhecimento 

S73 É a profissão primordial num país. Sem o professor não existiria as outras profissões. 

S74 A mais importante do país 

S75 A atuação, em todos os segmentos, com domínio da relação aluno-professor e objetivos 

centrados para desenvolver as habilidades e competências que o aluno deve atingir, de acordo 

com suas características, identidade, sociocultural, mantendo o currículo vigente 

S76 Um grande ideal de vida e de sociedade e sobretudo um grande ideal de profissão, útil na 

transformação de uma sociedade mais civilizadas 

S77 Atualmente, um embate; o qual me abate, mas ainda me apaixona muito 

S78 É uma espécie de sacerdócio, onde o professor alem de ensinar tem que ter a preocupação de 

ouvir, compartilhar, orientar o aluno em diversas situações 

S79 O docente deve buscar estratégias de ensino que venha atingir seus objetivos que é as 

aprendizagens requeridas para seus alunos. Por isso deve estar em constante aprendizagens 

S80 A profissão docente é uma vocação, descoberta no dia de valores éticas, morais espirituais e 

culturais, crença no ser humano e na transformação deste para um futuro melhor 

S81 Uma vocação, e transformação deste país para um futuro melhor 

S82  A interdependência escola/sociedade com o objetivo de situar os alunos como sujeitos 

reflexivos e ativos no programa educacional ou qualquer que seja os projetos desenvolvidos 

S83 A defino como essencial para promover um sociedade mais ética-humana 

S84 A profissão do fomento às possibilidades 

S85 Um exercício constante e continuo de construção 

S86 Assim como qualquer outro segmento, a profissão docente também possui suas dificuldades 

S87 Um exercício de construção do saber 

S88 Uma profissão que deve ser exercida por alguém que tem vocação e ama o que faz 

S89 Ser docente do ensino fundamental, em especial nas escolas públicas, é saber olhar para os 

alunos e as comunidades em que estão inseridos e perceber as deficiências latentes, os 

aprendizados que ali são primordiais. 

S90 Nos dias atuais o exercício da docência não é tarefa nada fácil. Para ser professor no nosso 

país precisa ter muito amor e coragem. É preciso também estar o tempo todo se atualizando 

e estudando uma vez que o mundo contemporâneo trouxe alunos muito mais exigentes que 

os de 50 anos atrás. A forma de ensinar e aprender parece mudar o tempo todo e o professor 

é cada vez mais cobrado. As vezes sinto como se estivéssemos em uma guerra, que sabemos 

que é possível vencer, pois temos um exército inteiro, muitos oficiais, inúmeros recrutas 

ávidos a aprender e usar o que aprenderam, armamento pesado, e o amor a pátria querida, 

mas de repente quando os bombardeios começam percebemos que há um infiltrado na tropa 

e que as armas foram escondidas...  

 

 

 

 



262 
 

 
 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

QUESTÃO 11- Como você define a profissão docente? 

 

11- Como você define a profissão docente? 

Sujeito  Texto 

S1 Uma oportunidade de reflexão e interação. A relação na sala de aula pode ser um 

catalisador importante para a discussão a respeito da matéria, mas também de conceito 

se valores 

S2 Atividade ou tarefa de criar ambientes para construção do conhecimento 

S3 Essencial para a formação de um país mais crítico com pessoas conhecidas do passado 

e com capacidade para fazer escolhas 

S4 O docente é o mediador das transformações intelectual, cultural e social do indivíduo, 

viabilizando diversos percursos do processo de aprendizagem e compartilhando seus 

saberes 

S5  Docente é o tecelão do tecido social 

S6 É um exercício diário de trocas sociais e aprendizado mutuo 

S7 Profissional com a formação adequada para lidar com o conhecimento da sua area, com 

o ser humano e com valores adquiridos e transmitidos 

S8 Profissão que precisa ser bem abrangente, pois embora seja educador precisa com as 

situações emocionais e sócio econômica do aluno 

S9  

S10 Ensinar, aprender, é gostar de pessoas 

S11 Realização profissional - vocação 

S12 Uma profissão muito importante para o futuro de uma nação 

S13 Uma profissão bela, extremamente gratificante, contudo, os governantes do país a 

tratam com descaso, fato que entristece o cotidiano da profissão 

S14 Docência é amor 

S15 Essencial para o desenvolvimento educacional do aluno. Compartilhador de 

conhecimento 

S16 Profissão que permite o compartilhamento de aprendizagem, passar conhecimentos de 

matemática necessários no dia a dia 

S17 Um meio para todas as outras 

S18 Primordial na formação da cidadania do futuro homem 

S19 Primordial para o desenvolvimento social e econômico do país 

S20 Para ser professor não basta só amor, embora amar lecionar é primordial. Precisa-se 

também de conhecimento, ética profissional estar antenado e ligado na era digital. 

Professor não é mais “dono” da informação. Hoje sua função é mais a mediação, 

mesclando a pratica com a teoria, priorizando, principalmente, a autonomia. 

S21 Responsabilidade sobre a formação da pessoa como cidadão 

S22 Aprender para não ensinar é como fartar-se de algo que não terá uso 

S23 Profissão que forma um povo e marca uma geração 

S24 Defino como uma profissão primordial para o desenvolvimento da sociedade 
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S25 É uma profissão muito importante para o desenvolvimento da sociedade 

S26 Muito trabalho e pouca valorização 

S27 Aquele que se propõe a ensinar, a explicar despertando em outro interesse do assunto 

proposto 

S28 É a profissão mãe de todas 

S29 É a profissão de base para todos as profissões plena que não somos valorizados 

S30 É uma profissão única e que precisa ter como foco evolução de outro ser humano que 

não está sozinho numa sala de aula. Com ele, há outros com costumes diferentes e que 

trazem os valores familiares bem distintos entre si. Além de lidar com as características 

de cada aluno, a profissão docente ainda tem que se preocupar com aprendizagem 

S31 Desafiadora, transformadora do ponto de vista pessoal, requer foco permanente e 

formação continuada, retorno pessoal e pouca realização do ponto de vista financeiro 

principalmente na educação publica 

S32 Além de ser uma profissão primordial para o país e futuro dos jovens, demanda muito 

amor, estudo, dedicação e tolerância. Transmitir conhecimento e valores, sobrepõe a 

desvalorização do docente 

S33 É uma profissão essencial para o desenvolvimento de um país. No entanto, atualmente 

é uma profissão desvalorizada e sem reconhecimento 

S34 Essencial para formação cidadã, porem sofre com falta de prestigio e valorização. 

Apesar de exigir planejamento prévio para o exercício eficiente, tem na adaptação 

constante para atender a necessidade de aprendizagem dos alunos sua característica 

fundamental 

S35 A profissão docente é aquela em que o professor cria possibilidades para a construção 

do conhecimento (ou a modificação, pois os indivíduos apresentam uma organização 

cognitiva 

S36 É uma oportunidade de transformação da sociedade 

S37 É uma profissão que, apesar da necessidade do conhecimento e da técnica, faz uso da 

sensibilidade. O motivo é alcançar os alunos que se encontram em diferentes níveis de 

maturidade e pré-requisitos adquiridos 

S38 É uma profissão que é prazerosa, embora na atualidade seja bastante desafiadora. Vejo 

a docência como algo primordial e que deve ser muito bem remunerada e valorizada 

S39 Ser docente é estar atualizado e bem informado, não somente em relação ao mundo que 

nos cerca, mas, principalmente, em relação aos saberes curriculares e pedagógicos e as 

inovações educacionais 

S40 Exercício profissional das competências profissionais do professor 

S41 Profissional dotado de técnicas para compartilhar o conhecimento historicamente 

acumulado, de maneira significativa 

S42 Transmitir conhecimento o que motiva é o interesse do outro do conhecimento que eu 

tenho a oferecer 

S43 Uma profissão que precisa de dedicação, além de gostar. O professor tem um papel 

importante no processo educativo para os alunos 

S44 Um ato continuo de perseverança e paciência. É acreditar que dias melhores estão por 

vir 

S45 Uma luta constante entre o que exigem de você e a clientela que vê atende  

S46 É uma profissão muito importante, porém pouco reconhecida e valorizada 

S47 Ensinar ao aluno a como estudar, estimular e dar ao estudante razões para o estudo. É 

uma profissão fundamental, envolve um processo que se constrói ao longo da trajetória. 
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S48 Valorização 

S49 Deveria ser mais valorizada em nosso país. Valorizada nas políticas públicas e pelos 

pais. É desgastante por causa do desinteresse dos educandos e isso ao meu ver é devido 

a própria cultura do nosso povo 

S50 Uma profissão essencial para a formação de cidadãos de bem e com o compromisso de 

dar o melhor para o país em que vive embora seja uma profissão pouco valorizada pelos 

governantes e até mesmo pelos pais 

S51 É a profissão que define aquele que habilidosamente, consegue atingir os objetivos 

propostos, levando os alunos ao aprendizado. 

S52 É difícil achar uma definição específica que seja típica de um profissional comum, não 

é uma profissão é algo maior que uma profissão. Não sei definir 

S53 É uma vocação 

S54 Como um processo eterno de construção e aprendizagem, uma via de várias mãos com 

destino incerto 

S55 Profissão das mais lindas e importantes, mas com muitos profissionais desmotivados 

S56 Dedicação, compromisso, amor, sabedoria e visão de transformar o individual em 

coletivo 

S57 Difícil, atualmente com pouco valor na sociedade porem é fundamental para o indivíduo 

no seu desenvolvimento como cidadão pleno para a humanidade 

S58 Um ato de amor ao próximo, pois é através dela que atingimos muitos 

S59 Levar conhecimento e educação para todos que tem interesse 

S60 Profissão que é capaz de mudar a vida de muitas pessoas, fazendo com que possam 

conhecer o mundo e agir sobre ele. Infelizmente nos dias atuais esta muito pouco 

valorizada e com péssimas condições de trabalho em muitas escolas 

S61 A profissão docente atualmente é muito mais ensinar uma componente curricular. Inclui 

também zelar pela aprendizagem de todos os alunos 

S62 Algo primordial pois e proporcionalmente é pouco valorizada/ respeitada. Requer mais 

doação do que outras profissões 

S63 Amor responsável 

S64 Docente é o profissional envolvido na educação onde compartilha o conhecimento com 

os alunos que apresentam diversidade social, cultural, econômica e humana, que 

necessita ter responsabilidade, comprometimento e dedicação no exercício da sua 

função 

S65 O docente é fundamental na transmissão de conhecimento, é quem ensina a aprender e 

aprende ensinando. É a linha de frente na guerra contra a ignorância 

S66 Profissão de muita dedicação, perseverança e troca. Estamos sempre dispostos a ouvir 

e refletir sobre as questões educacionais. Decisões devem ser tomadas com muito 

debate, discussões e reflexões. 

S67 Como um processo de mediação do conhecimento possibilitando novos horizontes com 

perspectivas de um mundo melhor para todos, por meio do conhecimento, despertando 

para o exercício da cidadania 
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QUESTÃO ABERTA DO QUESTIONÁRIO Nº 12 

 

PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 12- O que mobiliza você no exercício da docência? 

 

Sujeito  Texto 

S1 Ideologia e energia trocada com adolescentes 

S2 Criar novas ideias, permitir que meus alunos se expressem e busquem novos 

conhecimentos 

S3 Observar o crescimento intelectual do educando e o quão importante é a minha/nossa 

colaboração na formação intelectual, ética, política, sentimental e psíquica de um ser 

humano 

S4 O prazer de acompanhar a evolução do educando 

S5 O que me mobiliza é saber o quanto o nosso trabalho pode refletir na vida de diversas 

pessoas 

S6 Ética/conhecimento 

S7 A possibilidade de multiplicar espaço/ideias e pessoas capazes de dialogar sobre o 

mundo 

S8 Não respondeu 

S9 A satisfação de ter escolhido uma profissão que, apesar de desvalorizada, unida me 

permite crer no seu “poder” transformador de realidades individuais e coletivos. 

S10 A vontade de fazer diferente, a teimosia de tentar todos os dias e a busca pelo meu 

sustento 

S11 A possibilidade de transformar a sociedade, ajudar meus alunos a exercer sua cidadania, 

bem como a perspectiva de valorização e reconhecimento. 

S12 O crescimento, a amizade, as responsabilidades, a sobrevivência 

S13 Ser uma professora simpática, que pode demonstrar que existem diversas possibilidades 

de vida, e que enxerga os alunos como pessoas livres e contentes. 

S14 A possibilidade de contribuir na formação de pessoas mais críticas com competências 

e habilidades necessárias para inserção plena na sociedade, com vistas a sua 

transformação em um espaço 

S15 A vontade de mudar história tristes 

S16 Saber que é pelo conhecimento e o desenvolvimento das funções psíquicas superiores 

que as pessoas poderão tornar-se sujeitos 

S17 O amor pela profissão 

S18 Minha motivação interna é saber que meu trabalho faz uma diferença positiva nos meus 

alunos e meu vínculo afetivo com eles, mas as condições externas deveriam ser 

melhores e manter essa mobilização. 

S19 Novos desafios e um bom salários 

S20 A utopia. A busca pelo graal ou pela linha do horizonte. Pote de ouro no fim do arco-

íris... 

S21 Saber que estou ajudando pessoas a alcançar seus objetivos 

S22 Gostar de lidar com os alunos e provocar mudanças 
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S23 Tentar fazer a diferença na vida dos alunos 

S24 A satisfação de ter escolhido uma profissão que, apesar de desvalorizada, ainda permite 

crer no seu “poder” transformador das realidades individuais e coletivas 

S25 Falta de comprometimento dos governos 

S26 Acreditar que meus alunos serão cidadãos críticos e que o mínimo que eu transmito para 

eles, seja utilizado 

S27 Acreditar que ainda é possível (estritamente necessário) a formação de cidadãos críticos 

e atuantes 

S28 É a vontade de transformar a pessoa e ser realizada, completa e feliz 

S29 Poder ganhar um salário que de dignidade para mim e minha família e transformar 

positivamente a vida dos meus alunos 

S30 O amor pela profissão 

S31 A oportunidade de ensinar e aprender de fazer a diferença na vida dos alunos. Embora 

a educação seja tão desprezada na nossa sociedade saber que você contribui de alguma 

forma é muito prazeroso 

S32 O amor da profissão 

S33 O amor ao próximo, oportunidade de desenvolvimento, aquisição de conhecimento, 

investimento na proficiência da língua 

S34 A transmissão do conhecimento 

S35 Vocação, vontade de ajudar a mudar o cenário deste país, possibilidade de 

aperfeiçoamento e estudo contínuo 

S36 O aluno, eu tento usar tudo que posso para abrir a porta do saber e das experiências. E 

se não puder fazer, depois de tentar, pelo menos faço amigos  

S37 Gosto de lecionar, mas sinto-me sozinha, porque tenho a impressão de que os alunos 

não estão me ouvindo. Também preciso manter minha filha, pois fomos abandonadas 

pelo pai dela 

S38 A busca por realizar um trabalho significativo; o respeito e valores éticos e morais 

S39 O exercício da docência não é apenas repassar informações é ajudar o aluno a ter 

consciência de si mesmo e mostrar a ele a importância dele na sociedade. Esse papel do 

professor ser agente transformador da sociedade é que me atrai muito 

S40 Acreditar que a docência ainda pode promover uma mudança de paradigmas 

S41 Transformar vidas 

S42 Os projetos mobilizam e me fazem aprender mais com meus alunos. Muitas vezes a sala 

de aula se torna cansativa porque o professor “precisa” passar o conteúdo e muitas vezes 

atrapalha o pragmatismo, isto é, fazer o aluno pensar e colocar em pratica o conteúdo 

abordado, adequando-o a sua realidade e ponto de vista 

S43 Tudo o que pode acrescentar na minha pratica para o crescimento do meu aluno 

S44 Confesso que atualmente tenho me feito essa pergunta frequentemente 

S45 Acreditar que o professor ainda é um agente de transformação 

S46 Somente os alunos, a troca de experiências com os colegas 

S47 Situações que levam em consideração: 1) as necessidades dos alunos; 2) a formação 

linguística e discursiva dos alunos; 3) atividades reflexivas que ampliam o grau de 

letramento dos alunos, sua criticidade, visão de mundo e consciência “do outro” 

S48 Os desafios a serem solucionados no decorrer da profissão 
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S49 Contribuir com a sociedade, proporcionando melhores oportunidades aos alunos, e 

receber a contraprestação pelo serviço oferecido 

S50 A docência para mim é uma atividade desafiadora, além de complexa. 

É um passo importante para mediar o processo de construção e transformação de jovens 

em cidadãos críticos dentro da sociedade 

S51 O gostar do que faço 

S52 Saber que formamos cidadãos críticos e que ao final do ano colhemos alguns resultados 

ruins, que vale a pena ser professor! Dever cumprido, que faço a diferença na vida de 

muitos alunos através dos meus ensinamentos, conselho e troca de conhecimento, 

principalmente quando passam alguns anos e os encontramos em suas profissões 

S53 O diferencial na mudança 

S54 A transmissão de conhecimento para formar cidadãos críticos, e saber que contribuir 

nessa formação, me faz ter a sensação de dever cumprido, mesmo sabendo de todas as 

dificuldades que encontramos na área de educação 

S55 Na verdade, há mais impotência que mobilização. A falta ou descontinuação de políticas 

educacionais, infraestrutura nas escolas, ausência da família, desvalorização 

profissional desmotivam a pratica docente 

S56 É acreditar que ainda posso ajudara mudar, a construir um mundo melhor 

S57 Trabalhar com ética e discernimento aprendendo e ensinando, compartilhando 

conhecimento e cultura  

S58 Possibilidade de contribuir com a formação de cidadãos ainda que a estrutura e 

condições de trabalho não sejam as melhores em todas as escolas 

S59 A troca de conhecimentos, compartilhar o que sei; 

S60 O amor que eu tenho pela profissão 

S61 A realização como pessoa 

S62 A esperança de que a educação fará diferença na vida dos meus alunos 

S63 Fazer parte da mudança “da pessoa” 

S64 Compartilhar 

S65 Saber que podemos ser um referencial para a mudança na vida de alguns alunos 

S66 Vem algum resultado no futuro 

S67 O sentido de que sou útil, e o prazer de saber que para algumas pessoas, o professor tem 

seu valor. 

S68 Conhecimento, valores, escolhas, adequações a necessidade da comunidade escolar, 

aluno etc 

S69 Poder conscientizar, a desenvolver outros seres humanos, repartir conhecimentos com 

outras gerações 

S70 O retorno dos alunos não só na parte de aprendizado, mas também o carinho, o 

reconhecimento do meu trabalho  

S71 Minha relação com os alunos e o os gestos que tenho pelo conhecimento e pelo conteúdo 

de minha disciplina. 

S72 O amor pela minha profissão. Procuro trabalhar além de conceitos, valores éticos e 

morais, fazendo com que esses jovens se tornem protagonistas e éticos na sociedade 

S73 É acho que as coisas irão melhorar através da educação 

S74 A transmissão de conhecimento, valores e cultura. Transformar o meu aluno em um ser 

pensante e de caráter 
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S75 Alunos, séries/turmas diferentes, novos estudos (individual e sem diplomação), 

propostas diferenciadas, um “novo olhar”  

S76 Ser extremamente útil a construção de uma sociedade mais justa e menos desigual por 

meio das transferências de conhecimento, cultura e civilização 

S77 Compartilhar experiências e colher bons resultados e maus resultados e a partir deles 

traçar metas, alcançando, principalmente os discentes; sob o aspecto cognitivo e 

comportamental 

S78 Ver meus alunos bem sucedidos no que quer que eles escolham para o seu futuro 

S79 Por ser um trabalho que me permite desempenhar uma profissão que me realiza 

pessoalmente 

S80 Acreditar ainda que é possível mudar a educação neste país. Depende de todos nós, 

enquanto equipe pedagógica e docente 

S81 Acreditar ainda que é possível mudar a educação neste país. Depende de todos nós, 

enquanto equipe pedagógica e docente 

S82 É acreditar que a educação é um direito de todos os cidadãos, e garantir o exercício 

desse direito é um desafio que impõe, muitas vezes, decisões inovadoras. 

S83 A força que o ensino possui em transformar a relação das pessoas com a vida 

S84 A responsabilidade que carrego enquanto ser humano, tanto de sobrevivência quanto de 

cidadania. 

S85 Tentar repensar praticas cristalizadas, sobretudo na minha área de atuação e colaborar 

com meus pares 

S86 Uma possível chance de ofertar aos jovens a possibilidade de exercer a cidadania na sua 

plenitude 

S87 Repensar práticas e vivenciá-las com meus colegas 

S88 Os dias bons em que aulas funcionam 

S89 Sentir que posso fazer a diferença para os meus alunos 

S90 O que me mobiliza é a certeza de que só a educação poderá mudar o mundo que 

vivemos. O mundo da ignorância, das incertezas, do preconceito, da intolerância, da 

desigualdade social, não pode ser mais aceito por uma sociedade que mudou tanto...só 

a educação é capaz de transformar essa realidade e o professor tem papel fundamental 

neste processo de formação do cidadão que conhece seus direitos e deveres e que faz 

valer, sempre respeitando o espaço do outro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

 
 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

QUESTÃO 12 - O que mobiliza você no exercício da docência? 

12- O que mobiliza você no exercício da docência? 

Sujeito  Texto 

S1 Tenho uma jornada equilibrada assim posso ter uma relação saudável com as salas e 

com os alunos 

S2 A busca por uma sociedade mais justa 

S3 A oportunidade de retribuir as novas gerações tudo o que aprendi tanto na vida tanto na 

minha área de atuação como nas vivencias adquiridas 

S4 Apesar de diversas dificuldades que atualmente enfrentamos quando tenho a esperança 

que as nossas crianças possam fazer a diferença, como um indivíduo ético e crítico, mas 

acima de tudo, humano 

S5 O contato com o aluno 

S6 A condição social dos alunos 

S7 O prazer de transmitir o conhecimento e de se relacionar com mentes inquiridoras  

S8 Quanto mais tempo fico em sala de aula, mais estratégias consigo para transmitir o 

conteúdo 

S9 Não respondeu 

S10 É esse gostar de ensinar, conviver com pessoas 

S11 A paixão por lecionar e a cultura que a educação fará a diferença em suas vidas 

S12 O poder transformador do professor 

S13 “Transformar” tanto a minha pratica docente, quanto a vida dos discentes. Educação de 

fato transforma 

S14 Mobilizo todas as competências e habilidades necessárias para meus alunos poderem 

ter uma aprendizagem significativa, dentro do possível 

S15 Acredita que o aluno necessita de profissionais comprometidos e responsáveis para uma 

docência de qualidade 

S16 O amor pelas crianças e pela matemática 

S17 Perceber a importância da docência na formação humana 

S18 A transmissão do conhecimento fazendo um patamar para uma vida melhor 

S19 Transmitir aos meus dicentes, que é possível evoluir e o caminho é a educação 

S20 Apesar de ser uma profissão estafante, com condições de trabalho bem longe do ideal, 

é na relação pessoal, com alunos e colegas de profissão que busco inspiração para me 

manter motivado. Acredito que a educação é primordial para mudarmos alguém e para 

também nos transformarmos 

S21 Creio ter vocação, habilidade e ter didática 

S22 A satisfação de ver alguns progredirem em seus caminhos direcionados para o bem 

comum 

S23 Acredito que temos que fazer a diferença e a responsabilidade de mudar o mundo/ 

pessoas/  

S24 O que me mobiliza é saber que posso contribuir para o crescimento e desenvolvimento 

das pessoas 
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S25 A convicção de que por meio da mediação, das ações e das situações promovidas em 

sala de aula e fora dela, os alunos poderão construir conhecimentos e se tornarem 

protagonistas juvenis 

S26 Sentimento de fazer parte de uma mudança necessária na vida de cada discente 

S27 O conhecimento aprofundado dos conteúdos teórico prático, com experiências 

profissionais 

S28 O prazer de estar sempre em formação 

S29 A formação de cidadãos críticos 

S30 A paixão pela matemática 

S31 Trabalhar com o ser humano na função cognitiva, mas sobretudo a formação de valores 

e referencias numa sociedade desigual egoísta que valoriza o ter bens materiais e não 

culturais 

S32 Amor pela profissão; acreditar no jovem como ser humano; transmitir valores; valorizar 

a educação e sua importância na vida pessoal e profissional do aluno 

S33 A vontade de aprender por parte de uma minoria 

S34 Satisfação por contribuir para a formação dos alunos 

S35 A vontade de criar possibilidades para que os alunos aprendam de forma significativa, 

que visualizem a matemática em todas as partes, não como um monte de regras e 

formulas isoladas e vazias, mas como uma maneira de resolver problemas de todas as 

ordens, inclusive social. Que a matemática não seja útil apenas para os momentos de 

provas, mas para diversas atividades em seu cotidiano, não apenas em seu contexto, 

mas que aguce e possibilite o conhecer e vivenciar outros contextos 

S36 A chance de fazer a diferença, diferente da ação sindical, da qual já participei, apesar 

dos resultados tangíveis nem sempre serem visualizados no curto prazo 

S37 A esperança de fazer a diferença para os alunos 

S38 O prazer, a vocação e acreditar que para alguns, eu posso fazer a diferença. Acredito 

que através da docência tenho condições de fazer o que acredito e de que trocar 

constantemente conhecimento, culturas e valores sociais 

S39 Autonomia, capacidade de decisão e criatividade 

S40 A consciência da importância social do trabalho docente 

S41 Ultimamente, nada. 

S42 O interesse do outro no que posso oferecer 

S43 O contato com os alunos, que passa a ser também um trabalho social, destacando a 

necessidade afetiva e a confiança que o aluno deposita na gente 

S44 Que apesar da baixa valorização diante da profissão preciso fazer algo para melhorar a 

vida do meu aluno 

S45 A relação de afetividade que existe entre professor e aluno 

S46 Levar as minhas turmas ao despertar para a aprendizagem, motivando-os a aprender 

sempre mais 

S47 Atualização com cursos e contínua. Permite uma perspectiva reflexiva mobilizando 

saberes que reflita na minha pratica 

S48 O educador precisa ter um ideal 

S49 Idealismo. Acho que mesmo precisando sobreviver se o educador não possuir idealismo 

ele não sobrevive na profissão, desiste 



271 
 

 
 

S50 A consciência e a importância de se adquirir conhecimento, cultura, valores, ética, 

cidadania, habilidade (que) necessárias para aquisição de competências descritas no 

processo de ensino-aprendizagem 

S51 Procurar fazer a diferença na vida dos alunos levando-os a acreditar que é possível obter 

sucesso, através dos estudos 

S52 O ato de aprender, de ensinar, de estar com os alunos 

S53 Preparar cidadãos sustentáveis para um futuro melhor. 

S54 A certeza de que podemos transformar a vida de pessoas 

S55 A vocação 

S56 Acreditar na educação com o ideal de transformação de vidas 

S57 Perseverar sempre pois o conhecimento é base para a construção de uma sociedade 

melhor 

S58 O amor a profissão 

S59 Ensinar 

S60 Acreditar que posso ajudar algumas pessoas a progredir desenvolvendo sua capacidade 

de ver o mundo e agir sobre o ambiente em que vive. 

S61 O reconhecimento da sociedade civil pelo meu trabalho 

S62 Além da remuneração (acima da média no Guarujá) é o adjetivo de contribuir com a 

evolução dos jovens 

S63 Necessidade de compartilhar 

S64 Eu sou mobilizada no exercício da docência na busca da transformação daquele aluno 

que não tem uma perspectiva de futuro onde uso a minha trajetória de vida como 

exemplo dos objetivos já alcançados 

S65 As relações humanas em geral. Sei que represento um papel importante perante a 

sociedade e principalmente aos alunos 

S66 A necessidade de crescimento e desenvolvimento. Acima de tudo um país melhor 

S67 Poder contribuir na formação de seres humanos, despertando-os para pensamento 

crítico e reflexivo para que possam viver melhor, conscientes de seus direitos e deveres. 

Educar para a cidadania. 
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APÊNDICE E - “TRECHOS” DAS ENTREVISTAS E DAS NARRATIVAS COM  

                           OS PROFESSORES  

 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES NA ENTREVISTA: 11 

NÚMERO DE PARTICIPANTES NA ESCRITA DAS NARRATIVAS: 15 

ENTREVISTAS: OS PROFESSORES SERÃO IDENTIFICADOS COM “E-” e um número.  

NARRATIVAS: OS PROFESSORES SERÃO IDENTIFICADOS COM “N-” e um número. 

 

ENTREVISTAS  

SUJEITO DOCÊNCIA  EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA 

E-1  

* É um ato de amor 

 

*ensinamento, enriquecimento 

intelectual. 

 

 

• Atuação é motivada por... Enriquecimento 

intelectual 

• Levar conhecimento, para assim motivar o 

discente na intelectualidade. 

• A política educacional deveria investir muito mais 

em seus docentes. 

• Continuaria na profissão porque amo ser professor 

• Personagem: professora Lúcia (Débora Bloch), da 

série ¨segunda chamada¨. 

 

E-2 • É o ato de ensinar de quem 

exerce o magistério 

• Precisa gostar porque não é 

fácil tentar passar 

conhecimentos para outras 

pessoas 

• Gostar de ensinar é gratificante quando o aluno 

fala agora eu entendi 

• Uma tarefa a ser exercida todo dia um pouquinho 

• Personagem: “professor Raimundo”. 

E-3 • Docência é sinônimo de 

ensinar 

• É o ato de uma pessoa ensinar 

a outrem  

• Eu não mudaria de profissão, 

amo o que faço e me realizo 

quando consigo atingir um 

aluno e fazer a diferença para 

ele. 

• . É uma responsabilidade 

muito grande, pois está em 

minhas mãos a função de 

capacitar anualmente centenas 

de adolescentes e adultos no 

uso adequado do idioma 

materno, desenvolvendo neles 

as habilidades e competências 

necessárias para a efetiva 

utilização da língua em todas 

as esferas comunicativas. 

• Ser paciente, capacitado, ter domínio do conteúdo 

e conhecer metodologias diversificadas para 

trabalhar com seus alunos 

• Gostar daquilo que faço e fazê-lo da melhor forma 

possível para que meu aluno aprenda. 

• Minha atuação é motivada por superar minhas 

dificuldades, atender às demandas educacionais, 

mas principalmente por atingir e auxiliar meus 

alunos em suas necessidades 

• Penso que as avaliações externas não mensuram 

verdadeiramente o trabalho realizado pelo 

professor em sala de aula por inúmeros fatores, 

dentre eles a formação de um aluno crítico e 

atuante na sociedade; o interesse, dedicação e 

envolvimento dos alunos em realizar tal atividade, 

pois não veem significado nesta ação.   

• Personagem: não diria um personagem 

propriamente penso que um cacto pode 

representar a docência, uma vez que é resistente, 
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• Lamento a desvalorização do 

profissional, a falta de 

investimento na educação, a 

falta de condições mínimas de 

trabalho (sala de aulas lotadas, 

quentes, lousas inadequadas, 

ambientes sujos e mal 

conservados, entre outras). 

 

vive em terreno árido e traz consigo uma fonte de 

sobrevivência (água/conhecimento) 

E-4 • É a arte de transmitir 

conhecimento e realização de 

sonhos. 

• Docência significa o quê para 

você? Realização de sonhos, 

transformação de vida e 

mudança de uma nação 

• Acredito que na docência a 

figura do professor ao longo 

dos anos sumirá para uso de 

tecnologias como EAD, 

devido as mudanças 

tecnológicas 

• É uma pessoa que ensina ciência, arte, técnica ou 

outros conhecimentos. Para o exercício dessa 

profissão, requer-se qualificações acadêmicas e 

pedagógicas, para que consiga transmitir/ensinar a 

matéria de estudo da melhor forma possível ao 

aluno. 

• O perfil necessário para ser professor? 

 para ser um professor, deve ter amor e paciência, 

gostar do que faz para ensinar, trocar informações 

e saber formar opinião junto com seus alunos. 

• Você avalia sua atuação como professor? Penso 

que minha atuação é ótima. Impulsionando uma 

nação para transformar vidas através do 

conhecimento e além de tudo, mostrando a 

importância de mostrar amor pela área e formando 

novos professores. 

• Minha atuação é motivada por mudanças de vidas 

de meus alunos e meu crescimento profissional 

• Personagem: do inesquecível professor Raimundo 

nonato, vivido pelo humorista Chico Anysio 

 

E-5 • É o ato de mediar 

aprendizagem diversas, 

independente do seu campo 

especifico de atuação 

• A docência forma cidadão para 

a vida acadêmica, profissional 

e pessoal. 

• Significa a transformação do 

ser humano através da 

educação, do processo de 

ensino aprendizagem, da 

dedicação e do amor 

• Minha maior expectativa em 

relação à docência é poder ver 

na pratica o que acredito... uma 

sociedade melhor e ver meus 

alunos se apropriando e 

fazendo uso do que aprendem. 

• Precisa ser comprometido com a causa, e nisso está 

subentendido um profissional que está sempre se 

especializando, replicando o que aprendeu e 

trocando com seus colegas, que está disposto a 

escutar e mudar as estratégias sempre que for 

necessário, que se preocupa com a aprendizagem 

de cada aluno e que não os vejam como números, 

que entenda as diferenças e que reconheça que 

cada um tem seu tempo e respeite isso, que entenda 

que mais que alunos ele tem vidas em suas mãos, 

que mesmo sabendo que é mal remunerado e não 

é reconhecido, dedique-se e faça o seu melhor pela 

causa que resolveu abraçar. 

Sou uma profissional que ainda tem muitas falhas, 

porem procuro escutar meus colegas e me 

apropriar de assuntos que sejam relevantes a minha 

formação continuada... me auto avalio e mudo 

estratégias sempre que acredito ser necessário. 

Sempre que possível me atualizando e fazendo o 

melhor que posso pela formação dos meus alunos. 

• Minha atuação é motivada por acreditar no poder 

de transformação 

• Significa ser professor de português/ matemática? 

Significa ampliar o conhecimento de mundo, 

mostrar a importância de compreender as coisas e 



274 
 

 
 

as pessoas, interpretar e solucionar situações 

cotidianas, reconhecer as diferentes formas de 

comunicação... significa ter muita 

responsabilidade. 

• Personagem: Nelson Mandela 

 

E-6 • Processo envolvendo o 

profissional que ensina e o 

indivíduo que aprende 

• Expectativa em ação à 

docência é poder aprender 

mais e compartilhar este 

aprendizado 

• Torna possível o encontro do docente e do discente 

• Motivação: tentar oferecer o melhor e aprender 

com isso 

• Avaliações de larga escala: infelizmente as 

avaliações acabam direcionando o que e como 

deve ser feito o trabalho em sala de aula, de forma 

negativa. Sem espaço para experimentações 

• Personagem: o protagonista do livro “o homem 

que calculava” de Malba Tahan. 

E-7 • Para mim a docência é um dom 

que algumas pessoas possuem 

de poder transformar o 

conhecimento adquirido, em 

um processo de aprendizagem 

para as outras pessoas. 

• Para ser professor: possuir o 

dom de falar e se fazer ouvir, 

manter a serenidade em 

momentos de questionamento, 

ter estudo, conhecimento e 

confiança nos assuntos que 

serão ensinados. 

 

 

• A docência para mim é um 

desafio constante, quando 

estamos na presença de alunos, 

tudo pode acontecer. É um 

alívio, quando a aula acontece 

como foi planejada. 

• Penso que através de uma linguagem clara e 

objetiva utilizando o poder da oratória, as pessoas 

que possuem esse dom, conseguem fazer os 

demais a aprenderem sobre qualquer assunto, 

desde que as pessoas que estão ouvindo assim o 

queiram. 

• Não possuir preconceitos e dogmas religiosos a 

fim de evitar confrontos inúteis ao ministrar suas 

aulas. 

• Minha atuação é motivada por gostar de ensinar 

matemática, desmistificando o conceito que 

matemática é difícil 

• Avaliações externas: creio que essas avaliações, 

não conseguem mensurar o desenvolvimento do 

aluno, desde onde ele começou até o término do 

seu processo de aprendizagem. Para mim mostra 

cada vez mais a ausência de um programa de 

ensino apartidário, onde em cada ciclo de mandato 

de governantes, muda todo o sistema de ensino 

utilizado. Os resultados mostram uma falha do 

processo elaborados pelas secretarias de educação 

e não resultado do meu trabalho, pois segui o que 

me foi designado a fazer dentre os conteúdos 

curriculares que por vezes não são os melhores 

para o processo de aprendizagem 

• Lecionar, como disse é um dom e possuo este dom. 

Na minha vida profissional já atuei em outras áreas 

(comercial e industrial), onde fui muito melhor 

remunerado. Voltei a lecionar pois é o que mais 

gosto de fazer, mas sem dúvida obtendo melhor 

remuneração, mudaria de profissão sim 

• Personagem: super homem... 

E-8 • É uma orientação 

• Ajuda o outro a atingir 

objetivos ou não! 

•  ajudar a formação de pessoas 

• Transmitir conhecimento 

• Orienta, ensina e conduz 

• Paciência, empatia, resiliência 

• Personagem: marinheiro Popeye 

E-9 • Docência é ser educador, ser 

professor 

• No fazer da docência o professor ensina o aluno na 

aquisição de conteúdo, contextualizando os 



275 
 

 
 

• A docência significa lecionar 

com amor, estar sempre 

disposto ajudar o aluno, aberto 

às perguntas, é preparar uma 

boa aula, é se dedicar ao que 

faz com carinho. 

• As expectativas em relação a 

docência diminuem mais 

quanto à desvalorização do 

professor em relação ao 

salário, em relação ao país que 

nos desrespeitam e nos 

desvalorizam. Isso reflete no 

aluno em sala de aula, pois não 

tem compromisso com os 

estudos. 

 

conteúdos, dando voz ao aluno e mediando o 

saber. 

• Minha atuação é motivada por ver que meu aluno 

adquiriu as habilidades especificas para aquele 

conteúdo dado, é ver no rostinho deles o 

entendimento, é ser elogiada por um pai ou até 

mesmo por um aluno. 

• Personagem Mafalda 

E-10 • A docência é uma profissão 

que apresenta uma base de 

conhecimentos capaz de 

descrever o que é necessário 

para a obtenção de um ensino 

efetivo, com padrões e 

critérios definidos para uma 

prática eficaz. Apresenta o 

mais importante dos públicos 

que é o aluno, todo o interesse 

está voltado para ele 

• A docência para mim se define 

como atividade que depende 

muito das relações 

estabelecidas, pois há um forte 

envolvimento afetivo dos 

professores com seus alunos e 

a sua preocupação com a 

aprendizagem dos mesmos, 

que ao mesmo tempo é motivo 

de desgaste, é também motivo 

de realização, prazer e 

gratificação. 

• Para mim a docência se realiza 

quando somos capazes de 

mediar o conhecimento, 

fazendo com que o nosso aluno 

não seja um mero expectador, 

mas seja capaz de se tornar um 

sujeito ativo que transforma a 

si próprio e o mundo em que 

vive. 

 

 

 

 

• A docência é a “profissão do conhecimento”, pois 

o conhecimento e o saber a legitimam. Seu 

compromisso é transformar esse conhecimento em 

aprendizagens relevantes para os alunos. 

• Há uma diferença entre ser professor e ser 

professor e ensinar com eficiência ao longo de sua 

carreira. Portanto, para ser professor não basta ter 

conhecimento, é preciso saber ensinar. Este saber 

ensinar significa que o professor precisa estar em 

constante processo de formação. É necessário 

considerar a intencionalidade da atividade 

docente, mas também não podemos esquecer que 

ser professor é se relacionar, é estar imerso nas 

relações interpessoais, e se fazer delas para 

efetivar sua função. 

• Atuação é motivada por pelo poder de transformar 

vidas que o professor tem. O professor não 

trabalha somente os conteúdos específicos 

inerentes a sua disciplina. O bom professor tem 

que estar apto a lidar com a formação humana 

também. O aluno no início de um ano letivo é uma 

pessoa, mas depois de 200 dias letivos de 

convivência com o professor, lá em dezembro, 

esse aluno já não será o mesmo, estará diferente. E 

somente um bom professor é capaz de produzir 

essa metamorfose. Isso me motiva. 

• Ser professor de português foi muito significativo 

em minha vida. Como disse na questão anterior, a 

capacidade de transformar vidas é um dom 

magnífico. E o professor de português faz isso 

através do estudo da nossa língua, mostra que há 

várias possibilidades de comunicação e escrita, 

que a leitura hoje vai além da dos livros, que há 

vários letramentos 

• Eu acredito que muitas das vezes essas avaliações 

não refletem a realidade do nosso trabalho, pois as 

escolas públicas (minha única realidade, não tive 

outra) ainda são muito precárias e carentes de 

recursos, ferramentas e equipamentos necessários 

para a realização de um trabalho melhor. É uma 

concorrência injusta frente a escolas particulares 
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equipadas com internet e computadores, por 

exemplo... 

• Eu concordo, pois vejo que essas avaliações 

externas realmente só serviram para políticas de 

bonificação e avaliações meritocráticas. Até hoje 

eu não vi uma aplicação eficaz dos resultados 

dessas avaliações para uma intervenção capaz de 

melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. O 

correto seria aproveitar os resultados das 

avaliações externas para investir em políticas 

públicas para trabalhar a defasagem apresentada 

pelos alunos, mas, repito, não vi isso acontecer até 

hoje. 

• Personagem: dona benta do sítio do pica-pau 

amarelo. 

 

 

E-11 • É a capacidade de ensinar • Habilitar e capacitar os professores das diversas 

• Significa um ato de se doar ao próximo em busca 

do conhecimento as áreas 

• Estar numa luta diária 

• Personagem: um guerreiro. Pois na docência você 

luta uma guerra todo dia 
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TRECHOS DAS NARRATIVAS 

SUJEITO TRECHOS 

N-1 • Ao assumir o cargo fiquei um pouco assustada porque a escola que fui trabalhar era um pouco 

distante da minha residência. 

• Mesmo com a distância, o qual se tornou muito cansativo, foi um ano muito gratificante. 

Trabalhei com alunos do 6º ano. Eles são muito carentes. 

• Docência é um ato de ensinar... 

• Eu escolhi ser docente pela flexibilidade de horário de trabalho 

• Exercer a docência é um ato de transmitir conhecimento, ensinar outras pessoa 

N-2 • Me recordo do discurso de meus pais em relação à educação e à minha formação, de quão 

importantes seriam meus estudos para uma possível ascensão social e para meu ingresso no 

mercado de trabalho 

• Percebi ao longo dos anos do ensino básico os esforços dos meus mestres que, mesmo com 

todos os obstáculos impostos pelo sistema, sempre ministraram com excelência suas aulas, 

transmitindo não somente os conhecimentos científicos historicamente acumulados pela 

humanidade como também valores éticos e morais, prezando sempre o respeito. Mais do que 

discursos, seus exemplos eram ensinados através de ações, desde contribuições, por vezes 

financeiras, aos alunos mais carentes até disponibilização de seus tempos livres em aulas 

gratuitas e grupos de estudos promovidos nos finais de semana 

• Aos poucos fui entendendo a alegria e a satisfação que adquirimos no ato de ensinar, do quão 

gratificante é possibilitar o crescimento e o desenvolvimento às pessoas, sendo esse um dos 

principais motivos que me fizeram seguir a carreira. 

• Exercer a docência vai além do ato de ensinar, vivemos um constante desafio de formar 

cidadãos críticos, cooperativos, capazes de atuas numa sociedade onde a competitividade e o 

valor da mercadoria superam valores morais, numa “democracia” onde o “demos” está cada 

vez mais sendo ignorado. 

N-3 • Docência é o ato de ministrar a área do conhecimento com responsabilidade, dedicação e 

comprometimento buscando sempre a atualização e o aperfeiçoamento em cursos de 

formação. 

• Escolhi ser docente porque admirava as minhas professoras das séries iniciais que dedicavam 

suas vidas nessa grandiosa profissão transmitindo os conhecimentos envolvidas 

emocionalmente com todas as crianças. 

• Depois de tantos anos como docente, eu encontro alunos que falam da importância que tive 

na formação e na transformação do comportamento deles. 

• Exercer a docência é trabalhar com o corpo discente sem barreiras e preconceitos usando 

fazeres-saberes diferenciados na escola atual com dinamismo. 

N-4 • Fui lecionar na rede estadual em 2014 e fui pegando prática na área e amor pelo que fazia, 

transformando vidas e sonhos. 

• Para minha pessoa docência e mudar vidas, transformar sonhos acreditar num país melhor que 

pode idealizar 

N-5 • Escolhi ser docente, porque gosto de ampliar meus conhecimentos e dos outros. 

• A docência é estar em constante aprendizagem, aprimoramento intelectual para transmitir 

conhecimento aos discentes, como também aprender com os mesmos. 
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N-6 • Entendo que a docência é um oficio importante para a sociedade, a fim de melhor preparar 

nossos jovens para ávida social e do trabalho. Acredito que esta meta seja mesmo preparar o 

cidadão deste pais para diversos compromisso sociais e profissionais, mas , apesar da 

relevante importância, não é assim que a sociedade de fato enxerga a profissão de professor. 

• Os descasos advindos dos problemas crônicos de corrupção instalados aqui refletem no grande 

problema comportamental que assistimos em nossas escolas públicas 

• Exercer a docência é um grande desafio assumido diariamente, em cada turma, em cada escola 

e a cada ano. 

N-7 • Meus pais sempre foram muito humildes e não sabiam como me ajudar... na escola, meus 

professores foram meus modelos... 

• Entendo que ser professor continua sendo uma das profissões mais importantes e desafiantes 

por lidar com a formação humana e por ter poder de contribuir para a transformação social! E 

isso não é clichê! Eu acredito! Atualmente temos mais desafios! 

• Acredito que a escola precisa mudar, mas sem investimento maciço na formação continuada 

de qualidade, com incentivo aos professores à pesquisa latu e strictu senso, ela continuará 

usando esse modelo cafona e opressor de alunos enfileirados, com espaço limitado da sala de 

aula, o professor que sabe e o aluno que não sabe, sem o uso de novas metodologias e 

excluídos digitalmente, sem acesso à internet. 

• Os professores com projetos inovadores assumem uma “missão” e custeiam seus sonhos! 

“tiram leite de pedra”, como dizem. 

• Escolhi essa profissão por ter a feliz oportunidade de conviver com crianças, jovens e adultos 

na construção dos seus saberes, pelo trabalho com os conhecimentos acumulados pela 

sociedade e por contribuir no desenvolvimento da autonomia e da criticidade. 

• O professor é aquele que orienta a pesquisa e a busca... Discute projetos e o percurso de 

trabalho com sua turma. 

• Sem dúvida, alunos, professores e a escola merecem mais respeito 

• Por amor, pela minha esperança na transformação de cada aula, de cada vida, eu continuo! 

Ser educador é ter esperança, é acreditar no ser humano! É usar a palavra luta como verbo 

todos os dias por uma sociedade mais justa e igualitária. 

N-8 • Docência é o exercício do trato formativo dos aspectos cognitivos, afetivo e ético, 

compartilhando o conhecimento numa abordagem formal 

• O exercício da docência é um ato de responsabilidade e solidariedade 

• Atuar na prática docente significa encontrar sentido profissional numa via de mão dupla e 

gozar o privilégio de estar em um lugar onde aquele que ensina, aprende. O que doa, recebe e 

o que forma é transformado. 

N-9 • Sempre admirei meus professores. Imaginava o quanto uma pessoa, deveria estudar para estar 

ali, ensinando a outras a arte do saber. 

• Para mim, docência é transformação, auxiliar o outro na construção, muito embora, 

atualmente, as relações humanas dentro do ambiente escolar estejam bastante precárias. 

• Penso que escolhi ser docente porque ainda acredito no valor transformador da educação na 

vida das pessoas. 

• Exercer a docência tem a ver com a realização de sonhos. Esses não se constroem da noite 

para o dia, mas, sim, por meio de um longo processo chamado: educação. 

N-10 • O início foi bem difícil, pois a falta de experiência trazia insegurança sem contar que o curso 

de graduação não nos prepara para a gestão de sala de aula, de como lidar com os alunos e 

com a indisciplina em situações do cotidiano escolar. Nestas ocasiões, me recordo de 

perguntar aos colegas mais experientes como deveria agir, também procurava lembrar como 

meus professores agiam em classe, sem contar no nosso próprio instinto e senso de valores 

• Poder ajudar, auxiliar e formar um ser humano é extremamente gratificante para mim. A maior 

alegria é perceber que um aluno entendeu o que eu disse e expliquei e, além disso, que ele 

soube aplicar esse conhecimento em seu dia a dia enquanto manifesta suas opiniões e se 

comunica adequadamente.   
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• A docência é interagir, é cocriar, é compartilhar, é superar 

N-11 • Quando criança vivi como todas o sonho romantizado de responder aquele famoso 

questionamento social: “o que você vai ser quando crescer?” . Chamo de sonho porque da 

família pobre a qual vim se tinha a realidade de que pobres não tinham condições de fazer 

escolhas profissionais, eu ainda assim respondia que seria de tudo, de médico a juiz, mas 

nunca disse professor 

• Assim ingressei no curso de letras, assim me tornei professor de língua portuguesa. Com uma 

mistura do duro realismo de cursar o que era possível pagar, com o romantismo de acreditar 

que podemos transformar pessoas em seres humanos melhores através de um ensino em que 

a linguagem ultrapasse o tradicional maçante conjunto de regras para a liberdade, a autonomia 

de descobrir a riqueza da linguagem no universo literário que nos forma e transforma. 

N-12 • Atualmente, face aos avanços da tecnologia da informação, cada vez mais reafirmo o 

compromisso de que nosso papel como professor está muito além do mero e banal 

compromisso de transmissão de conhecimento. Estamos diante de uma transformação crucial 

na organização social e mais do que nunca, formar pessoas é o caminho mais sólido para a 

busca humana da paz e da justiça. 

• Ao longo dos 25 anos de exercício docente assisti, com preocupação, o desmonte da carreira 

do professor de escola pública e o rebaixamento perceptível da formação docente. Encontro 

hoje jovens professores, recém formados, com vícios, equívocos conceituais e carência 

formativa mais acentuados que os mais antigos professores que conheci no meu início de 

carreira. 

• Vejo a escola pública presa ainda a valores absolutamente ultrapassados pelo cotidiano de seu 

aluno e sinto que o distanciamento, que já havia me influenciado quando de meus anos de 

aluno, só faz acentuar. 

• Ainda assim, sigo esperançoso no contato com adolescentes que percebem, a partir de sua 

condição de vida, que o mundo está repleto de oportunidades, apenas lamento, com enfado 

incômodo, que a escola não muda e resiste à mudança com enorme força. 

N-13 • A docência é algo fascinante, através dela você transforma seres humanos em cidadãos do 

bem, você educa uma nação, porém é uma profissão árdua, desvalorizada e desmotivada por 

parte da sociedade. 

• Infelizmente a nossa profissão está cada dia mais desvalorizada pelos governantes, publicando 

decretos e até legislações contrárias ao nosso papel, e nos atribuindo deveres que não cabem 

a nós resolvermos. 

N-14 • Unindo a experiência em sala de aula vivenciada nos últimos 15 anos de profissão tenho 

conseguido compreender melhor meu trabalho agora com as discussões sobre docência 

realizadas tanto no curso de doutorado quando no grupo de pesquisa do qual participo. Assim, 

começo a compreender que exercer a docência não significa transmitir conhecimento e sim 

construí-los, compartilhá-los e trocá-los numa relação de confiança e profissionalidade.    

N-15 • Entrando no antigo ginásio, assistir no cinema o filme “ao  

Mestre com carinho”, e despertei para o meu dom e vocação, a partir 

Deste fato, comecei a perceber minhas habilidades (...) 

• Depois de anos afastado do magistério, resolvi voltar a lecionar, pois afinal é o que mais gosto 

de fazer, porém tive que me adequar a uma crescente desvalorização e desrespeito da minha 

querida profissão de professor.   

 

 


